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 مقدمة:

 تحقق أهداف التنمية الشاملة، ومواجهة متطلباا  المتاتقب ، لالمفة اة والفقا اة وال باة      ت

الفلم والتفليم. والحديث عن الفلام والتفلايم يفنا     ل االهتمامطةيق ويتم ذلك عن  ،والبحث الفلمي

من   المفلوماتية والتقنيا  التكنولوجية. الحديث عن متتقب  الفصة الذى يشهد تطورًا    الفور 

النهضة والنمو الحقيقي مان الاامفاة  ا ذا تهضاج الاامفاة تهضاج اهماة  لهاا          تبدأجهة أخةى، 

هن الاامفة تملك من مقوماا  النهضاة مااال تملكا  أى م أتاة أخاةى مان م أتاا  الماتما ،          

والقادر  علا  ادلاداا والتادياد      حيث تحتشد  يها صفو  الفقول والكفاااا ، وتتاو ة  يهاا ال باة     

وادضااا ة.   مااا أن النهضااة اليصاانفها التياأاايون وحاادهم، وال القااال  وحاادهم، وال الشاافو         

وحاادها، ولكاان يصاانفها الفكااة وأصااحا  الفكااة أواًل ؤاام يااذت   اا  هاا الا لفااد ذلااك.  وأأااتكمااًل    

لفكااة الاديااد  اا   اا    للحااديث  اا ن الاامفااا   اا  الاادول المتقدمااة لهااا الاادور اهول  اا  أتتااا  ا     

 المااال ، وه  لذلك تتتحق أن تتول  القيال  الفكةية    ماتمفا  تلك الدول.

مما أبق تاد أت  ليس أمام جامفة المنصور  إال أن تة ز جهولها    المشار ة لتحقيق 

أهااداف التنميااة الشاااملة للدولااة والنهااو  لااالماتم  المصااةً علمااًا وؤقا ااًة.  ماان هااذا المنطلااق     

الاامفة    جهولها    إعدال خطتها االأتةاتياية لتكون جامفاة عصاةية تتوا اع ما       وضفج

المتغيةا  الدولية والفالمية ولت ةيج  والر مصةية قالر  عل  المنا تة    أوق الفما  لاخلياًا   

 وخارجيًا.    

وحيث أن  لية الزراعة تفتبة من أحد أعمد  جامفة المنصاور  التاي تتااهم  اي الفملياة      

م  تفليمية لصور  لينامكية و فالة،  قد أخذ  عل  عاتقها وض  خطتها االأتةاتياية لتتماش  ال

ال طااة ادأااتةاتياية لكليااة   نهج إعاادال لمااااازا خطااة الاامفااة االأااتةاتياية.  ويفااة  هااذا ال   

( وذلك من خالل تناول تباذ  تاري ياة م تصاة  عان     0202-0202الزراعة جامفة المنصور  )

واد تةاضااا  ، منهايااة وضاا  ال طااة االأااتةاتياية للكليااة،    امفااة المنصااور  ج  ليااة الزراعااة 

اهأاأية لل طة، ومنهاية إعدال ال طة، واهطةاف ذا  المصلحة  ي ال طة، وتقييم الم اطة، 

    و يما يلي عة  لتلك النقاط. .وأولويا  الكلية خالل  تة  ال طة
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 عة املنصورة:جام نبذة تارخيية عن كلية الزراعةأواًل: 

المفهد الفالي الزراعي لالمنصور  هو توا   لية الزراعة جامفة المنصاور   قاد قاةر     

وزار  التفلاايم الفااالي إتشاااا المفهااد الفااالي الزراعااي لالمنصااور  ليباادأ عملاا  اعتبااارا ماان الفااام    

 3وذلااك ضاامن مشااةوا المفاهااد الفليااا الفنيااة لالمنصااور  )مشااةوا    0699/  0691الدراأااي 

 ميج خميس لاوار حديقة شاة  الدر.  -يم عالي( المقام لزمام مة ز المنصور  تفل

وتفاوتج منظمة اهمم المتحد  لل دما  التفليمية والفلمية والفقا ية )يوتتكو( م  وزار  

وذلك عن طةيق إمدال المفهد لاال بةاا والتاهيازا     لينهماالتفليم الفالي طبقا لالتفاقية المفقول  

لزراعية الالزمة للدراأاة علا  أن تقاوم وزار  التفلايم الفاالي ل تشااا المبااتي ال اصاة         الفلمية وا

 لالمفهد .

وقد ظ  المفهد الفالي الزراعاي لالمنصاور  يا لى واجبا   اي ت اةيج اهخصاا يين  اي         

حتاا  اتضاام إلاا  جامفااة المنصااور  وأصاابع  لياا  الزراعااة لصاادور القااةار        الزراعيااة الفلااوم 

الاااذً لمقتضاااا  أصااابع أحاااد  لياااا  الاامفاااة   0692/  2/  03تااااري  ل 120الامهاااورً رقااام 

وأاهمج إلارا  الكلية المتتالفة  ي ر   شذن الكلية إل  أن وصلج إل  صورتها الحالية. حياث  

شاافبة ويباادأ الت صاام  ااي جمياا  الشاافع التااداا ماان  03قتاام علمااي و  06أصاابع لالكليااة ا ن 

التي تبدأ الدراأة لها من الصف اهول و أصبع لهاذ   الصف الفالث عدا شفبة الهندأة الزراعية 

الشفبة طال  متتق  يصدر من مكتع التنتيق ويقبا  طاال  الشافبة الفلمياة )رياضاة( لادضاا ة       

  إل  الفلوم

 ؤالؤااة  أ ملااج الكليااة ماان عمةهااا المديااد     0222/ 0229طاللااة الفااام الاااامفي   ماا  إو

نمياة الفظايم الاذً قالتا  الحكوماة الةشايد . وقاد        ، وا باج خاللهاا زخام الت   اؤالؤون عاماا أ اليميا  و

طااةز  الكليااة متاايةتها ل يااوط تاماا  لااين تااةا  الدولااة اهصااي  ولااين تطلفاتهااا إلاا  امااتال      

مفارف الفصة وتقنية المتتقب  لك  ما  يها من  نون وعلاوم.  وقاد اتفكاس ذلاك اهأالو  علا        

ا  التنمية حينذا  ، والتي  اتج  اي  لتلبي احتياج 0692ج الدراأية،  قد صممج  ي عام البةام

 تة  اتطالق تاري ي غية متبوق. ولما  ان الماتم  يفيش  اي عصاة التطاور التقناي التاةي ،      

 قد  ان اللد أن تالحق لةامج الكلية الدراأية تطورا  التقنية ومتغيةا  التنمياة.  وتام ذلاك مان     

تطبياق الااول  الشااملة  اي الماااال       خالل أياأة للتطوية تفتمد عل  ر يزتين، إحداهما تتبن  

ادلارية، والمحور الفاتي يتمفا   اي التطاوية الشاام  للباةامج الدراأاية علا   تاةا  زمنياة مان           

 خالل االعتمال اه اليمي لتلك البةامج.
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ومنذ مياللها خططج الكلية لتقديم لاةامج للدراأاا  الفلياا،  لام تماا أانوا  قليلاة اال        

.  وقاد عملاج الكلياة مناذ     لكلياة  اي أقتاام ا   والاد تورا   لةامج الماجتتية وقد اتتظمج الدراأة  ي

أنواتها اهول  عل  لعم تشاطها البحفي لتو ية التتهيال  المفملياة والمةاجا  الفلمياة، ولتقاديم     

 الدعم المالي لمشاري  اهلحا  ولتشاي  أعضاا هيئة التدريس.

 زراعياة قامج الكلية  لنشاة لورياة    ،زراعيةو م أتة علمية مناط لها تشة المفارف ال

و ي إطار تشاة تشااطا  البحاث الفلماي قاماج الكلياة خاالل أانواتها لتنظايم عادل مان             منتظمة. 

 .التي اتطلقج مولدا و كة  من الكلية لمصةيةا زراعيةال والندوا  الم تمةا 

ت لً ل   مةتبطة لماتمفها أوؤق ارتباط ل اتج الكلية وال تزا الفالؤون،وطوال أنواتها 

 ما تتلق  منة لعما هلحاؤها  ،ما تتتطي  من خدما  اأتشارية ولراأا  لحفية ولورا  تدريبية

 ولتدريع طاللها وتتلق  منة تةحيبا لفمة  جهولها التفليمية المتمفلة  ي خةيايها. 

 

 اتيجية:ًا: االفرتاضات األساسية للخطة االسرتنيثا

 اي زياال   فااتا ،     ن الاول   اي التفلايم الااامفي   تكمن أهمية ال طة ادأتةاتياية لضما

الااول ، والموااماة والتمويا .     واالرتقاا لمكوتات ، وتفزيز  فااا  م ةجاتا ، ومواجهاة تحاديا     

هاما لتنظيم وتوجي  وتنفيذ  يفد أمةًاكلية الزراعة جامفة المنصور  وإعدال ال طة ادأتةاتياية ل

االأاتةاتياية علا     الكلياة تقاوم خطاة   كلياة.    الة يتاية لال وال ادما  والةقالة عل  وتقييم اهتشطة

 يمكن إياازها عل  النحو التالي: ماموعة من اال تةاضا  اهأاأية التي

 .الدعم الكام  من إلار  الاامفة وقال  الماتم  المحل  المحيط لالاامفة 

 ؤيااة  ااي أااياق رتبنااي ياااع أن  كليااة الزراعااة جامفااة المنصااور ال طااة ادأااتةاتياية ل

 ورأالة الاامفة.

      الت طيط ادأتةاتياي عملية ال تها ية ت لى إل  التطوية المتاتمة  اي الفملياة التفليمياة

 وخدمة الماتم .

  واحتياجات األطراف المعنية توقعات التوازن بين تطوير الخطة بصورة شمولية تحقق

 التنمية المستدامة بالمجتمع.

 واستخدام تحليل  كليةتية لللدراسة الذاإستناداً ل بناء الخطة على(SWOT)  لتحديد نقاط

 القوة والضعف الداخلية، والفرص والتهديدات الخارجية.

 المعايير المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي و

 .( من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمادNARSالموضوعة لإلعتماد )
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 هيئة  أعضااامي  لوواضحًا ؤقا ة ضمان الاول  للتفليم الفالي مفهومًا أأاأيًا تكون  أن

 .كليةالتدريس والفاملين لال

  لناا ال طة ادأتةاتياية يتم لطةيقة المشار ة والتفاون والتواص  لين جمي  المتتفيدين

 .كليةوذوى المصالع من ال

 ةادأتةاتياي  طةال عدالإلفةيق  كليةإتاحة    المفلوما  لك  وحدا  ال . 

  كليةوأولويا  ال ال طة ادأتةاتياية تحدل طموحا. 

 كلية.   ألاا ال ذمولال طة ادأتةاتياية قالر  عل  تحقيق التطوية وااللتكار الم    

 جميع العمليات  وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة

 .واألنشطة بالكلية

 على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية. تمتع جميع العاملين 

 ألداء.قياس اوضع مقاييس واضحة ل 

  المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير

 والتحسين .

 .التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية 

 نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات راجعة مع م نشر نتائج المتابعة والتقييم

 . SWOT)) الخارجية

 

  اإلسرتاتيجية: : منهجية إعداد اخلطةثالثًا

. وتكمن SWOT Analysis" بيئيالتحليل ال"االستراتيجية على منهج  كليةتقوم خطة ال

 External كليةأهمية هذه المنهج فى قدرته على تحليل "البيئة الخارجية" لل

Environment المتاحة  الفرص كشافالستOpportunities  والتي يمكن إستثمارها أو

، وتحليل "البيئة الداخلية" التي تواجهها الكلية Threats والتهديدات المحتملةاإلستفادة منها 

 Strengthأو التميز  نقاط القوةوالتي تساعد في تحديد  Internl Environment كليةلل

وضع الغايات واألهداف اإلستراتيجية التي ، سعياً نحو Weaknessأو القصور والضعف 

التخاذ القرارت األساس الذي يمكن إستخدامه كما أنها تمدنا ب .ة ورسالة الكليةتحقق رؤي

فى  كلية، وبالتالى تعتبر مدخالً أساسياً للتخطيط االستراتيجى للمحددةاالستراتيجية وفقاً للمعايير ال

محلي مل واحتياجات التنمية المجتمعية والمستجدات على المستوى العالقتها ببيئتها وسوق الع

 .واإلقليمي
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 والماوارل  ةا يا والمتغ الظاةوف  ماموعاة إأاتنالًا ل  ةيا الداخل ئاة يالبوأاوف ياتم تحليا      

 ةيا ادلار القاةارا   خاالل  مان  مكان يو ا، ها ألا علا   مباشاةاً  ةًايتاذؤ  وتا ؤة  كليةال لاخ  الموجول 

 عناصاة   اي  ةيا الداخل ةا يا المتغ م هاذ   هأ اااز يإ مكنيو ،عليها طة يالت أو اهةييتغ أو اهليتفد

 هي: ةيأأاأ

 .مهاوأقتا هادلارت ةيليالتفص ةيميالتنظ ا  يهوال  ك  كليةلل تييالة  مييالتنظ الهيك  -0

 .ةيالبشة الموارل -0

 .كليةال  ي المفلوما  تظم و ةيادلار واهتماط الفلتفة -3

 .الماتم  وخدمة الفلمي والبحث والتفلم ميالتفل أما ن هيزا وتا ةيالتحت ةيالبن -2

 .الطال  ولعم والتفلم ميالتفل عيأأال -1

 .ةيالمال الموارل  -9

 .المشتة ة ميالق  -9

 .ةيالداخل الاول  تظم -2

 

 راتی  والمتغ القوي مجموعةفسوف يتم من خالل تحليل   ةیالخارج ئةیالبأما تحليل 

 ع ن  وتخ ر   ةی  میالتعل المؤسس ة  وق رارات  أنشطة في مباشر يرغ أو باشرم بشكل تؤثر التي

 اهیف تتحكم القوي من نیمجموعت نیب زییالتم مكننای في هذا اإلطارو .اهطرتیس نطاق

 العام ة،  الق وي  أو راتی  المتغ باس م  تع رف  و األولي، هیف ترغب الذي االتجاه إلي اههتو  أو

 تتخ ذه  م ا یف ت ؤثر  اهولك ن  مباش ر،  بش كل  ةی  میالتعل المؤسس ة  أنش طة  ف ي  ت ؤثر  ال التي يهو

 ,Political العام  ة ةی  الخارج  الق  وي ذهه، وق  رارات م  ن ةی  میالتعل المؤسس  ة

Economical, Socio-cultural and Technological   اهل رم ز ی والت ي 

 (PEST): باالختصار
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 نیق وان  اهتأمثل   م ن  Political & Legal Forces: ةی  والقانون ةیاس  یالس القوي -أ

 نیوق وان  الطلب ة،  لقب ول  المنظم ة  نیوالق وان  دة،ی  الجد عاتیوالتش ر  ئ ة، یالب ةی  حما

 .اهریوغ فیالتوظ

 الق ومي،  الن ات   إجم الي  اتهاتج ا  تش مل   Economic Forces:ةیاالقتص ا   الق وي  -ب

 ومعدالت

 ریوغ الفردي، الدخل ومتوسط واألسعار، األجور اتهواتجا العمل، سوق اجاتیواحت البطالة

 .والمعلومات والطاقة واألموال المواد تبادل تنظم التي القوي من ذلك

 اهأمثل ت  ومن :Social and Cultural Forces ةیوالحضار ةیاالجتماع القوي - ج

 الجغراف ي  عی  والتوز د،ی  الموال ومع دالت  ة،یالس كان  بةیوالترك اة،یالح نمط في ریالتغ

 .دیوالتقال اتیواألخالق میالق تنظم التي عواملال ومجموعة ةینهالم والتوقعات للسكان،

 عل ي  اإلنف اق  مع دالت  اهمهأ وم ن : Technological Forces ةی  التكنولوج الق وي  - 

 االتص االت  وس الل  وتط ورات  ا،ی  التكنولوج نق ل  ف ي  والتط ورات  ر،یوالتط و  البح و  

 ح ل  ف ي  مهتس ا  الت ي  الق وي  م ن  اهری  وغ دةی  الجد واالختراع ات  المعلوم ات،  وأنظم ة 

 .دةیالجد اتیالتقن خالل من العمل مشكالت
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 ذات أو الخاص ة  راتی  المتغ باس م  تع رف  ةی  الخارج الق وي  م ن  ةی  الثان والمجموع ة 

 نیدیالمس تف  القوي ذهه مهأ ومن ة،یمیالتعل المؤسسة وقرارات أعمال علي المباشر ریالتأث

 والمؤسس ات  ،اتواالتح اد  والنقاب ات  األم ور،  اءی  وأول ة،ی  میالتعل المؤسس ة  خ دمات  م ن 

 .ةیمیالتعل بالمؤسسة طیالمح المجتمع في األخري المصالح وأصحاب المنافسة، ةیمیالتعل

عل  منهج لكلية الزراعة جامفة المنصور  الحالية ادأتةاتياية عتمد  ال طة إو ذلك 

 والمتتندا  والذى يقوم عل  تحلي  الوؤا ق Content Analysis"تحلي  المضمون" 

Records and Documents والبحث الفلمي  المتصلة لالتفليموالقةارا   واللوا ع و

تحلي  مضمون أياأا  القبول والتحوي ، فلي أبي  المفال تم  وخدمة الماتم  لالكلية، 

عل  عدل من ألوا  منهج لناا ال طة ادأتةاتياية  ،  ما اعتمدوموضوعا  شكاوً الطال 

 Structured المقاللة المقننة إأتمارا و Qusetionnaires  االأتبياتا  جم  البياتا 

Intetvews المقننة  شبةوUnstructured Intetvews والمفتوحة Structured 

Intetvews الوصول لتحلي  ليئي متكام  يكشف لوضوح عن تقاط القو   وذلك لغية

ا رأً إأتطالوالضفف  ما يتتالي الفةص والتهديدا  المحتملة، وعلي أبي  المفال  قد تم 

الطال  والفاملين وأعضاا هيئة التدريس وم أتا  أوق الفم   ي عدل من البنول المتفلقة 

 .،  ما تم إجةاا مقالال  مقننة م  القيالا  اه اليمية وادلارية لالكليةلالتحلي  البيئي للكلية

والت   Brain Storming Methodالفصف الذهن   ألو  ما تم إأت دام أ

ومفاوتيهم من أعضاا هيئا  التدريس كلية اه اليمية وادلارية دل من قيالا  الاأت دمج م  ع

 التي ت  د كار  م من اهالطال  لغية توليد وحدا  ذا  الطال  ال اص والفاملين وومديةى ال

 تتا ج تحلي  مضامين الوؤا ق واللوا ع والمقالال  الش صية .

 يما يتص  لام   وخاصة Observationوأخيةًا  قد تم إأت دام أألو  المالحظة  

 .الماتم  وخدمة الفلمي والبحث والتفلم التفليم أما ن هيزا وتا التحتية البياتا  المتفلقة لالبنية

ولصفة عامة  قد مة عملية إعدال ال طة ادأتةاتياية لكلية الزراعة جامفة المنصور  

 لادجةااا  والمةاح  التالية:

والتنفيذً و ةيق المةاجفة دعدال ال طة ادأتةاتياية للكلية روعي  تشكي  الفةيق ادلارً -0

  ي تشكيل  تمفي  م تلف اهقتام الفلمية والوحدا  ذا  الطال  ال اص والفاملين لالكلية.

 تحديد الفناصة االأاأية للبيئة ال ارجية والداخلية للكلية. -0

 تحديد توا البياتا  المطلو  جمفها لك  عنصة. -3

 تحديد مصالر البياتا  المطلو  جمفها. -2
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 تصميم ألوا  لام  البياتا  تتفق وطبيفة البياتا  المطلو  جمفها. -1

 تدريع  ةيق جم  البياتا . -9

 جم  البياتا  من مصالرها الم تلفة ل أت دام اهلوا  التي تم تصميمها لهذا الغة . -9

  .SWOTهديدا  ل أت دام منهج التنقاط القو  والضفف، والفةص والتحديد االولي ل -2

هديدا  م  وض  أهمية تتبية )أولويا ( نقاط القو  والضفف، والفةص والتالتحديد النها ي ل -6

 لتلك النقاط.

 صياغة تقةية تها ي للتحلي  البيئي. -02

 تحلي  الفاو   ي ضوا تتا ج التحلي  البيئي والمقارتة لالمفايية القياأية إن وجد . -00

ةاجفاااة وتحاااديث رؤياااة ورأاااالة وأهاااداف الكلياااة و اااق تقاااارية الماااةاجفين الاااداخليين        م -00

 وال ارجيين وو ق تتا ج تحلي  البيئة الداخلية وال ارجية ال اصة لالكلية.  

 ( لل طااة ادأااتةاتياية المبد يااة  Objectives( واههااداف )Goalsاقتااةاح الغايااا  )  -03

 .للكلية إأتنالًا لتحلي  الفاوا 

الاامفاا  ووزار  التفلايم    بةاا الت طايط ادأاتةاتياي ل  لالأتفال  من ال بة  االأتشارية ا -02

 .الفالي

كلياة متضامنة البادا   ادأاتةاتياية ومفاايية      لل طة ادأتةاتياية لل ياغة أولية )مبد ية( ص -01

 تقييمها وتةتيع اهولويا .

 .التي تم لنا هاصياغة ال طة التنفيذية لتنفيذ ال طة ادأتةاتياية  -09

تنظايم ماموعاة مان النادوا  واللقاااا       ادعالن عن ال طة ادأتةاتياية للكلية مان خاالل    -09

كليااة ادأااتةاتياية علااي  ئااا  ذوى المصااالع واالهتمااام ماان ال   ال طااةلفااة  م ةجااا  

 وم أتا  الماتم  المدتي والهيئا  التنفيذية والشفبية لالمحا ظة والاها  ذا  الفالقة.

 

 :Stakeholders Analysis ب املصلحة يف اخلطة االسرتاتيجيةًا: األطراف أصحابعرا

من الفوام    Stakeholders والمفنيين تحديد اهطةاف أصحا  المصلحة ديف

، حيث أن مقاللة احتياجا  وتوقفا  تلك اهطةاف من ادأتةاتياية الهامة لضمان  اعلية ال طة

قفية ال طة المقتةحة  ي تو يد الاول  وتميز ال دمة أول  الضماتا  التي توضع مدى وا

ل دمة الماتم  والبيئة. ويمكن تحديد  كليةالتفليمية والبحفية ومدى المتاهما  التي تقدمها ال

 :اهطةاف أصحا  المصلحة عل  النحو التالي

 .وزار  التفليم الفالي 
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  لالاامفة.ضمان الاول  إلار  الاامفة مةا ز 

 دريس والهيئا  المفاوتة والفاملون.أعضاا هيئا  الت 

 . الطال 

 .أولياا اهمور 

 . المنظما  الم تلفة لتوق الفم 

 .المنظما  والهيئا  الفامة وال اصة 

 .الاها  الحكومية الم تلفة 

 .الماتم  لوج  عام 

 ي  Stakeholders Analysisويوضع الادول التالي تتا ج تحلي  أصحا  المصلحة 

 :و ق لةؤية  ةيق الفم  لال طة كلية الزراعة جامفة المنصور ال طة ادأتةاتياية ل

 شريك عاملني فيدينمست اصحاب املصلحة
 أساسي

 شريك
 إسرتاتيجي

     .ومفاوتيهم أعضاا هيئة التدريس

     ن.ـــــــــــالموظفي

     ن.ـــأأاتذ  متفةغي

     ال .ـــــــالط

     ال .ـأولياا أمور الط

     ي.ـالتفليم الفالوزار  

     الاها  الحكومية الم تلفة.

     المالس اهعلي للاامفا .

     منظما  أوق الفم .

     ن.ـــــال ةياي

     ة.ـــإلار  الاامف

     .مةا ز ضمان الاول  لالاامفة

     مالس الاامفــــــــة.

     الصحا ة وادعــــــالم.

     الهيئا  الفامة وال اصة.المنظما  و

     الطبقا  اهخةً لالماتمـــــ .

     تقالة المهن الزراعيــــــــة.

     م أتا  التفليم الفاتوً الزراعـي.

     منظما  وإتحـــــالا  الزراا.

 :Risk Assessment تقييم  املخاطرـًا: خامس

لكلية الزراعة جامعة المنصورة  ستراتيجيةلتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة اال

يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ 
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وتوفير الدعم ومقومات  حال وجودها الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات

 ي :النجاح للخطة، ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يل

 عدم  فاية الدعم من جاتع ادلار  الفليا، أو التغية  ي أولوياتها واتااهاتها. -0

 عدم  فاية الموارل الالزمة للتنفيذ. -0

اا الفةعية المكوتة عدم تكام  ال طة وشمولها وتحقيقها للتفاع  المطلو  لين جمي  اهجز -3

 .لنظام الكلية

الت اذ ادجةااا   ال طة التنفيذية لإلأتةاتياية عدم تو ة تظام لمتالفة تنفيذ وتطبيق -3

 التصحيحية المناأبة.

 ات فا   فاا  و اعلية تظام االتصاال  والمفلوما . -2

 عدم ادعدال والتهيئة الالزمة للتفام  م  ال وف ومقاومة التغيية للفاملين. -1

 اأتنفاذ الوقج والبطا  ي التنفيذ. -9

إل  تحقيقها  ي  كلية ي جهول التحتين والتطوية التي تتف  الجمي  الفاملين  إشةا عدم  -9

 ماال تو يد الاول  والتميز  ي اهلاا. 

 

 :خالل فرتة إعداد اخلطة كلية: أولويات السادسـًا

   للتقدم لالعتمال اه اليم ، والفم  عل  التطوية والتحتين ة كليالضةور  تذهي

 .كليةة والفمليا  المتاتد  لالالمتتمة لاول  الفملية التفليمية والبحفي

  جديد  متفاعلة م  احتياجا  زراعية للتميز    ت صصا   لةامج تفليميةإتشاا

 .وأوق الفم   اهطةاف المفنية

  التوأ     اأت دام التفليم اهلكتةوت ، والتفليم المفتوح، والتفليم عن لفد، وتو ية

 الموارل والبنية الالزمة لتحقيق ذلك.

 لتاعا  المفتمد  تظام ا تبنيCredit Hours .وادرشال اه اليمي 

   تففي  وعقد أتفاقا  للفالقا  الفقا ية م  الم أتا  التفليمية والبحفية عل  المتتويا

المحلية وادقليمية والفالمية دتشاا لةامج مشتة ة عل  متتوى مةحلة البكالوريوس 

 ومةحلة الدراأا  الفليا.

 االهتمام لقضايا البيئة والماتم  والفم  شارية والبحفية واالأت كليةتتويق خدما  ال

التوأ     البحو  واالهتمام عل  المتاهمة الفاعلة    التنمية المتتدامة عن طةيق 
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الطال  ال اص البحو  متفدل  الت صصا ، واأهاما  المةا ز والوحدا  ذا  ل

 .كليةلال

 التدريس، والهيئة المفاوتة،  االهتمام لالتدريع المتتمة للقيالا ، وأعضاا هيئة

والفاملين لة   الكفاا  والففالية وتحقيق التميز    اهلاا الاامف  والبحف  وخدمة 

 الماتم  والبيئة.

 كلية وخاصة  يما يتص  ل أتكمال لناا وتاهيز مبني االهتمام لتحتين البنية التحتية لل

 ال دما  الاديد لالكلية.

  أعدال الطال  خالل التنوا  ال مس اهخية تقم الفم  عل  التصدى لمشكلة. 

 الةعاية الطاللية.ال دما  المقدمة للطال  وال أيما  ي ماال التوأ     اهتشطة و  

 للكلية. فليميةالفم  علي زيال  متاحة المزرعة البحفية الت 
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لكلية  اخلطة اإلسرتاتيجية

 ة املنصورةالزراعة جامع

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية:ال رؤيـة ورسـالةأواًل: 

 :Vision الرؤيــة 

وتطبيقاتهاا دعادال  اوالر زراعياة مت صصاة وم هلاة        االرتقااا والتمياز  ا  الفلاوم الزراعياة     "

 ".الكلية من أ ض   ليا  الزراعة لمتاية  احتياجا  أوق الفم  لتصبع

 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

17 

 :Mission الرسالة 
الزراعة ل عدال الكوالر الزراعية المتميز      اطار رأالة جامفة المنصور  تلتزم  لية"

المحل  وادقليمي والةيال     إجةاا البحو  الفلمية  ر  عل  تلبية احتياجا  أوق الفم والقال

المفارف وتوطين التقنية حةصا عل  خدمة البيئة وتنمية  لموا بة التطورا  الفالمية وتق 

 .    "الماتم 

 

 :Values القيم 

لفما  الامااعي   تف  ال  احتةام وتذصاي  قايم ا  تو لية الزراعة جامفة المنصور   من ت 

 :وتفزيز روح االتتماا والوالا واحتةام التفدلية وذلك من خالل

 .اه اليمي التميز -0

       االلتزام والتفهد الواضع والمتتمــة. -0

     االماتة والشفا ية والتكام  الش صي والم أتي.  -3

     والةؤأاا والمةؤوأين. الزمالا م  التفام  ادحتةام  ي  -2

       .االخةيـــــن فاظ علي حقوقالح -1

       الشةا ة والتفــــــــــاون. -9

       الفم  لةوح الفةيـــــــــق. -9

       المبالر  وادلــــــــــداا. -2

       الحةية اه اليمية والبحفية المتئولة. -6

       الفدالة والمتاوا  وعدم التحيـــز. -02

 .النتا ج ومتالفة اااهل  ي المتئولية -00

 الماتم  المحلي. حتياجا  ل ادهتمام -00

الكلياة )أعضااا هيئاة التادريس     خاار  ولاخا    وقد تم قياس مادً إتفااق الفئاا  الم تلفاة     

ومفاوتيهم، وادلاريين، وممفلي الماتم  المحلي( علي القيم التالقة  قيم تتبناها الكلية وتحةص 

ا  الم تلفة متاتويا  عالياة مان ادتفااق حاول تبناي الكلياة لهاذ          وقد ألد  الفئعلي ادلتزام لها، 

 ويوضع الادول التالي تلك النتا ج:القيم، 

 القيم
 *لإلتفاق %

أعضاء هيئة  
التدريس 

 اإلداريني
 (10)ن=

ممثلي اجملتمع 
 احمللي )ن=(
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ومعاونيهم 
 (85)ن=

  93.6 91.1 ادحتـــــــةام  ي التفامـــــــ .

  84.4 74.8  .ــالر  وادلــــــدااالمبـــــــ

  93.3 76.2 .الفمــــــ  لةوح الفةيــــــــق

  82.2 79.0 .الحةية اه اليمية والبحفية المتئولــــــة

  85.0 84.1 .االماتة والشفا ية والتكام  الش صي والم أتي

  ** 68.2 .الشةا ة والتفــــــــــــــاون

  93.3 98.1 .التحيــــــــز الفدالة والمتاوا  وعدم

  93.3 98.1 .االلتزام والتفهد الواضع والمتتمــــــة

  95.5 92.2 .التميز اه اليمي للكليــــــــــــة

  92.2 79.4 .الدا فيـــــــــــــــة لإلتااز

  81.3 84.1 اإلمجالي

 .متوأطا  النتع المئوية لإلتفاق *

 لاريين.لم يتم قياأها لالنتبة لإل **

 

 

 

 :  SWOT Analysis للكلية اخلارجيةالداخلية و حتليل البيئة ثانيًا: 

 :Analysis of Internal Environment تحليل البيئة الداخلية 

أن هنا  ماموعة من كلية الزراعة جامفة المنصور  أوضحج تتا ج الدراأة الذاتية ل 

يحقق  الذًيمكن اأتفمارها وتففيلها عل  النحو  والتيلاخلياًًَ  كليةتتميز لها ال التيتقاط القو  

قد ت ؤة عل   فاا  و اعلية  التي.  ما أظهة  تتا ج الدراأة لفا تقاط الضفف كليةرأالة ال



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

19 

، وهي النقاط التي أتفم  الكلية جاهد  علي تال يها خالل  تة  تحقيق رأالتها وغايتها  ي كليةال

 .ال طة ادأتةاتياية الحالية

 التنظيمي: اهليكل -1

 عناصر الضعف عناصر القوة

  هيك  تنظيما  مال ام لتحقياق رأاالة     وجول

 .الكلية ومفتمد ومفلن

       عدم وضاوح خطاوط االتصاال اه قياة  اي

 الهيك  التنظيمي للكلية.

      الهيكاا  التنظيمااي يفكااس اههميااة النتاابية

 لألتشطة الة يتية للكلية.

     عااادم وضاااوح خطاااوط التااالطة الوظيفياااة

 الهيك  التنظيمي. وادأتشارية ل

     اهتشااااطة اهأاأااااية والداعمااااة والمكماااا

موجااول  لالمتااتوى ادلارً الااذً يتناأااع  

 وأهميتها  ي ضوا رأالة الكلية.

   تااااداخ  لفااااا متاااائوليا  إلار  الشاااائون

ادلارياااااة وإلار  شااااائون أعضااااااا هيئاااااة   

 التدريس.

   الهيكاا  التنظيمااي مااةن ويتااتايع لتااهولة

لكلياة )تام   للتغية   ي الظةوف المحيطة لا

" إلارا  جديااااد  وإلماجهااااا  9إأااااتحدا  "

 لالهيك  التنظيمي للكلية(. 

    ال يوجد تفويا  ي الشئون المالياة، حياث

ال تتفاااادً صااااالحيا  أمااااين الكليااااة  يمااااا 

 جني . 022ي م التلفة المتتديمة عن 

     الهيكااا  التنظيمااا  يتتااام لالتحدياااد الااادقيق

 للمتئوليا  والصالحيا .

 ادرتباااااط ماااا  عاااادم وضااااوح الفالقااااا  و

 الماتم  المحيط لالكلية لالهيك  التنظيمي.

        تتاااو ة لكااا  وحاااد  مااان وحااادا  الهيكااا

صالحيا  تتناأع م  المتئوليا  والمهاام  

 المو ولة إليها.

      تفااذر تطبيااق التوصاايف الااوظيفي لاابفا

 الوظااا ف مفاا  وظيفااة "أخصااا ي تغذياااة"    

 .تظةًا لفدم  فاية أعدال الفاملين

 

 

 الضعف عناصر عناصر القوة

   يوجد للي  مكتو  لتوضيع مهام    وحد

 تنظيمية/ قتم لالهيك  التنظيمي.

    ممارأاااااة لفاااااا الفااااااملين لوظاااااا ف ال

تتناأع ما  تتاكينهم الاوظيفي مفا  وظيفاة       

 " ني مفم ".

      وجاااول توصااايف وظيفاااي محااادل ومفتماااد

ومفلن لكا ة الوظا ف القيالياة واه اليمياة   

    س أو مفياار لتحدياد تطاااق   عادم وجاول أأاا

ادشاااااةاف الاااااوظيفي لاهقتاااااام ادلارياااااة  
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 لالكلية. وادلارية لالكلية.

      يتمع الهيك  التنظيماي لتفاويا التالطا

ماان المتااتويا  ادلاريااة اهعلااي )الفميااد(   

رؤأااا   –إلي المتتويا  اهلتي )الاو الا  

 أمين الكلية(. -اهقتام 

     عاااااادم وجااااااول أاااااايناريوها  للكااااااوار

ة وخطااااط واهزماااا  والم اااااطة المتوقفااا  

 للتفام  مفها.

  ياااتم تفاااويا المتاااتويا  ادلارياااة اهلتاااي

لشاااك   تاااالي )قاااةرا  تنفيذياااة مفتماااد (    

 يوضع ادختصاصا  مح  التفويا.

       عااادم  فاياااة التااادريع  اااي مااااال إلارا

 اهزما  والكوار .

     تااوا ة و فايااة  ا اا  االلارا  المت صصاا

    تقديم الدعم للفملي  التفليمي .

 لمتتوً متوأط من الفدالة  شفور الفاملين

والمتاوا  لينهم من قب  القيالا  ادشةا ية 

 (.%90لالكلية )

    يتاااااعد التنظاااايم الحااااالي علااااي ادرتباااااط

 لالماتم  المحيط لالكلية إلي حد ما.

 

   تتو ة لالكلية اهلوا  واهأاليع والتقنيا

الالزماااااااة لتتاااااااهي  ادتصاااااااال وتباااااااالل  

يفوتااا  المفلومااا  لااين اهقتااام )شاابكة تل   

لاخليااااة/ شاااابكة إتتةتااااج/ قواعااااد لياتااااا   

 واتظمة إلكتةوتية مت صصة(.

 

   توجااد إلار  مت صصااة لمواجهااة اهزمااا

 والكوار  لالهيك  التنظيمي للكلية.

 

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

  الوظاااا ف القيالياااة وجاااول خلااا   اااي تتااابة

)هااااةم  : الوظااااا ف التنفيذيااااة وادشااااةا ية

 .(0:0.1 –مقلو  

 

 أعباااااا الفماااا    ااااي تااااوازن م وجااااول عااااد

الزا ااد  عاان   للوظااا ف القياليااة وادشااة ية  

 .الحاجة
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 :املوارد البشرية -2

 عناصر الضعف عناصر القوة

  مان أعضااا   وم ه  جيدًا وجول عدل  ا ي

هيئاااااة التااااادريس لالكلياااااة هلاا اهعماااااال   

 المطلولة.

       وجااول عاااز  ااي أعاادال مفاااوتي أعضاااا

 هيئة التدريس لالكلية. 

   خطااة ؤالؤيااة لاميا  اهقتااام الفلميااة  وجاول

 .  الكلية يتم تنفيذها لتفيين المفيدين

   يوجاااد عااااز  اااي أعااادال الفااااملين لااابفا

اهقتاااااام ادلارياااااة لالكلياااااة مفااااا  "قتااااام   

 المفاشا ".

     ياااااتم تااااادريع أعضااااااا هيئاااااة التااااادريس

ومفاااااوتيهم لالكليااااة ماااان خااااالل مشاااااري   

 من جها  م تلفة. متفدل  ممول

 ماموعااة ال اادما  أعاادال  يوجااد عاااز  ااي

المشاة ين الةياضايين   ادجتماعية وخاصاة  

 لالكلية.

  ياااتم تنفياااذها لتذهيااا  توجاااد خطاااة متكاملاااة

 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

 المفام  لالكلية. ايوجد عاز  ي أعدال  نيو 

 .توجد خطة متكاملة لتذهي  الفاملين لالكلية     يوجاااااد تقااااام  اااااي أخصاااااا يي الوؤاااااا ق

 لمكتبا  لمكتبة الكلية.وا

     إت فاااااا  تتااااابة المنتااااادلين والمفاااااارين

والحاصاااالين علااااي أجااااازا  خاصااااة ماااان 

 ومفاااوتيهم لالكليااة أعضاااا هيئااة التاادريس 

(2.9% .) 

      يوجاااد عااااز شاااديد  اااي أعااادال ماموعاااة

 الهندأة المتاعد  لورش الكلية.

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

     إت فاااااا  تتااااابة المنتااااادلين والمفاااااارين

لين علااااي أجااااازا  خاصااااة ماااان والحاصاااا

 الفاملين لالكلية )%(

  يوجاااااد تقااااام  اااااي الماموعاااااة المكتبياااااة

 لالمكاتع ادلارية لالكلية.

     جمياا  أقتااام الكليااة لهااا عاادل ماان أعضاااا

هيئة التدريس يتناأع م  اهعباا الوظيفية 

 الم ولة إليها.  

  "زياااااال  أعااااادال "المهندأاااااين الااااازراعيين

 و"أخصا يي التغذية".

  ازن  ااي تتاابة الااذ ور : ادتااا    وجااول تااو   ( لالكلياة  22للوغ عدل  بية مان الفااملين )
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التاان القاااتوتي للمفاااش خااالل الفتااة  ماان      (.0:0.3لالفاملين لالكلية )

0226-0203. 

      وجااااول تااااوازن  ااااي الماااا هال  الفلميااااة

ماااااا هال   %92.2للفاااااااملين لالكليااااااة ) 

 %30.9متوأااااااطة و ااااااوق متوأااااااطة :  

 م هال  عالية و وق عالية(.

   عدم توازن توزي  الفاملين ادلاريين علاي

 أقتام الكلية.

   الهيكاااااا  الااااااوظيفي هعضاااااااا التاااااادريس

 ومفاوتيهم والفاملين غية متوازن.

   قلاااة عااادل الفااااملين المااادرلين لالكلياااة مااان

ادلار  الفاماااااة للتنظاااااايم وادلار   خاااااالل  

  لالاامفة.

  لتوصااايف جميااا  يوجاااد توصااايف وظيفاااي

يميااا  وااللاريااا  الوظاااا ف القياليااا  واال ال

 والفني  لالكلية.

   عاااادم تنفيااااذ البااااةامج التدريبيااااة التااااي تاااام

ت طيطهاااا إأاااتنالًا لإلحتياجاااا  التدريبياااة   

 للفاملين لالكلية.

  توجااد خطااة لالكليااة لتحديااد إحتياجاتهااا ماان

 0203-0226الفاااملين خااالل الفتااة  ماان   

ماااااوزعين علاااااي الماموعاااااا  الوظيفياااااة 

 الم تلفة.

  مااان الفااااملين  اااي الحاجاااة لتااادريع مزياااد

مااااال الصاااحة والتاااالمة المهنياااة وإلار     

 اهزما  والكوار .

      توجد خطة موؤقاة ومفتماد  ومنفاذ  لتحدياد

ادحتياجاااااا  التدريبياااااة هعضااااااا هيئاااااة   

 التدريس ومفاوتيهم والفاملين لالكلية.

     : عااادم وجاااول تاااوازن  اااي تتااابة الاااذ ور

ادتاااا  لذعضااااا هيئاااة التااادريس لالكلياااة    

(0:1.6.) 

 عناصر الضعف صر القوةعنا

       ياتم تنفياذ الباةامج التدريبياة هعضااا هيئااة

التااااادريس ومفااااااوتيهم والفااااااملين لاخااااا   

وخااااار  الكليااااة و ااااق طبيفااااة البةتااااامج     

 التدريبي.

 ( 12إرتفاا متوأط أعمار الفاملين لالكلية 

 أنة(.

      توجد آلية واضاحة ومحادل  لتقيايم الباةامج

 التدريع.التدريبية المنفذ  قب  وأؤناا ولفد 

  ال يتم ادأتفاتة لبطاقا  الوصف الوظيفي

 عند تفيين أو تد  أو تق  الفاملين لالكلية.

    توجااااد لااااةامج تذهيليااااة لشااااغ  الوظااااا ف

القياليااة أو ادشااةا ية تنفااذها إلار  التنظاايم  

      ال توجااااد أأاااااليع دأااااتقطا  الكفااااااا

 الالزمة لشغ  الوظا ف الشاغة  لالكلية. 
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 وادلار  لالاامفة.

 يوجد تظام لتقييم ألاا الفاملين لالكلية.       ال يوجااد م صصااا  ماليااة  ا يااة لالكليااة

لتدريع أعضااا هيئاة التادريس ومفااوتيهم     

 والفاملين لالكلية.

    يوجد إيمان قوً لدً ادلار  الفلياا لالكلياة

 لذهمية وضةور  تظام تقييم ألاا الفاملين.

  ادعتماالا  الماليااة المتاحااة ال تكفااي لتنفيااذ 

خطااااة تاااادريع أعضاااااا هيئااااة التاااادريس    

 ومفاوتيهم والفاملين لالكلية.

    يفتمااااد تقياااايم ألاا الفاااااملين علااااي تماااااذ

واضااااحة ومفهومااااة للفاااااملين وإجااااةااا  

 محدل  للقا مين لالتقييم.

   ال توجد خطة محدل  لإلأتفال  لنتا ج تقيايم

 البةامج التدريبية المنفذ  لالكلية.

 فاااااملين لفااااد يااااتم إعااااالن تتااااا ج التقياااايم لل

إعتمالهاااااا مااااان لاناااااة شااااائون الفااااااملين   

 لالاامفة.

   ال توجاااد لاااةامج تذهيلياااة لشاااغ  الوظاااا ف

 القيالية أو ادشةا ية خاصة لالكلية.

   توجد  ةص لدً الفاملين للتظلم من تتاا ج

 التقييم ومناقشتها.

     تظااااام تقياااايم ألاا الفاااااملين موحااااد علااااي

 متتوً الاامفة وليس خاص لالكلية 

   تتاا ج التقيايم لاالحوا ز والتةقياا      يتم رلاط

 والتدريع والنق  وغيةها.

      ال يوجد تدريع للقاا مين علاي التقيايم علاي

  يفية إجةاؤ  وإعدال التقارية.

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

  ادعتمال علي ال حة الاامفة لةلط الحوا ز

والمكا آ  المقدمة للفاملين لالكلية لمتتوى 

 اهلاا.

   ملين عاان تظااام اهجااور   عاادم رضاااا الفااا

 والحوا ز المفمول ل .

       يوجد لالكلياة تظاام للحاوا ز والاهاول غياة

 الفالية للفاملين.

     الال حااة الحاليااة لااةلط الحااوا ز والمكا ااآ

المقدماااة للفااااملين لالكلياااة لمتاااتوى اهلاا   

عبار  عن ال حاة عاماة تطباق علاي جميا       

 .  ليا  ووحدا  الاامفة

   اللااوا ع الحكوميااة  تطبااق الكليااة القااواتين و

والاامفية للحفاظ علي ادتضباط وادلتزام 

لالتاالو يا  المهنيااة والوظيفيااة ماان جاتااع  

    عاادم وجااول ال حااة مفتمااد  خاصااة لالكليااة

لةلط الحوا ز والمكا اآ  المقدماة للفااملين    

 لالكلية لمتتوى اهلاا.



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

24 

 الفاملين. 

    تفااد مفاادال  الغيااا  لااين الفاااملين لالكليااة

قبولة جدًا وال ت ؤة  اي أاية    ي الحدول الم

 الفم  لالكلية.

       التقييم ال ياتم علاي أأاس موضاوعية حياث

يقاااااوم لااااا  رؤأااااااا اهقتاااااام اه اليمياااااة   

 وادلارية لطةيقة ذاتية لحتة.

   لرجاااااة والا وإتتمااااااا الماااااوظفين للكلياااااة

 متوأطة. 

  عدم  فاية الم شةا  المتت دمة  ي التقييم

 للحكم علي ألاا الفاملين لالكلية.

      يوجاااد تظاااام صاااارم و فاااال للتفامااا  مااا

حااااال  الحضاااور المتاااذخة وادتصاااةاف    

 المبكة.

     النظام المطبق لالكلية للحاو ز غياة الفالياة

 للفاملين غية مال م دحتياجاتهم. 

      توجااااد إجااااةااا  متفااااارف عليهااااا لنقاااا

 شكاوً الموظفين إلي ادلار  الفليا.

  للحفااظ  ال يوجد تظام متتق  خاص لالكلية

دتضااااباط وادلتاااازام لالتاااالو يا    علااااي ا

 المهنية والوظيفية من جاتع الفاملين.

   للحفااااااظ علاااااي النظاااااام المطباااااق لالكلياااااة

ادتضاااباط وادلتااازام لالتااالو يا  المهنياااة  

والوظيفيااة ماان جاتااع الفاااملين غيااة  فااال  

  ويطبق لشك  غية  ام .

 

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

   رجاااة ال توجاااد إجاااةااا  محااادل  لزياااال  ل

 والا وإتتماا الموظفين للكلية.

    ًعاادم وجااول مكتااع أو آليااة لبحااث لشااكاو

 الفاملين لالكلية.

    ًالنظاااااام الموجاااااول حالياااااًا لنقااااا  شاااااكاو

 الموظفين إلي ادلار  الفليا غية  فال.

  
 :الفلسفة واألمناط اإلدارية ونظم املعلومات -3

 عناصر الضعف عناصر القوة

   الكليااة لااالتغيية  اديمااان القااوً لاادً إلار         إت فا  الحاوا ز المالياة واهللياة المقدماة
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 للفاملين وأعضاا هيئة التدريس لالكلية. والتطوية لصالع الفم .

    تشا  إلار  الكلية الفاملين لم تلاف  ئااتهم

 علي التاديد وادلتكار  ي عملهم.

  الكلياااة تتااات دم اهتمااااط القيالياااة التاااا د  ل

حفز ادياالي لد   الحفز التلبي أ فة من ال

 الموظفين للفم  الاال.

     حااةص إلار  الكليااة والقيااالا  اه اليميااة

علاااي تلقاااي لورا  تدريبياااة مااان مشاااةوا  

FLDP  لتنميااااااااة مهاااااااااراتهم وقاااااااادراتهم

 ادلارية.

      عاادم وجااول أياأاااا  خاصااة لالكليااة  اااي

مااااال البحااااث الفلمااااي وخدمااااة الماتماااا   

وتنميااة البيئااة والنااواحي الماليااة، حيااث أن   

تياأاااا  الموجاااول  عاماااة تطباااق لشاااك   ال

 مة زً علي جمي   ليا  الاامفة.

     إرتفاااا لرجااة والا وإتتماااا أ ااةال ادلار

 الفليا والوأطي للكلية.

    عدم وجول آلية لمةاجفة وتحديث أياأاا

الكليااااااة و ااااااق المتااااااتادا  والظااااااةوف   

 المتغية .

  قبول وإلتزام أ ةال ادلار  الفليا والوأطي

 متئوليا  وتبفا  التطوية. لالكلية لتحم  

   اههداف غية واضحة وغية محدل  وغياة

 مفةو ة لدً الفاملين لالكلية.

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

   وجول تمط قيالً أ اليمي ليمقةاطي لاخ

 الكلية.

  ًال توجااد م شااةا  ومقاااييس لمتالفااة مااد

 تحقيق الفاملين ههدا هم.

   علااي  يتاااعد الاانمط القيااالً التااا د لالكليااة

 خلق وتشة ؤقا ة م أتية إياالية.

      أهداف الفم  لالكلياة عاماة وغياة متدرجاة

 حتع المتتويا  ادلارية الم تلفة.

     يتاااعد الاانمط القيااالً التااا د لالكليااة علااي

الفمااا  لاااةوح الفةياااق  اااي إتاااااز المهاااام    

 والمتئوليا  علي متتوً الكلية.

   المشااار ة المحاادول  ماان قباا  الفاااملين  ااي

 داف الكلية.صياغة أه

   يتاعد النمط القيالً التا د لالكلية أعضااا

هيئاااة التااادريس والفااااملين علاااي  التادياااد   

 وادلتكار.

  تقتصااااة مشااااار ة الفاااااملين  ااااي صااااياغة

أهداف الكلية علي تاو ية البياتاا  الالزماة    

لصااياغة اههااداف ماان خااالل وأااا   جماا  

 البياتا  الم تلفة.

 لية  ي حفز يتاعد النمط القيالً التا د لالك  ال توجااااااد أللااااااة خاصااااااة تحاااااادل قواعااااااد
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 وإجةااا  الفم  لالكلية. الفاملين ول فهم للفم  الاال.

     وجااااول أياأااااا  خاصااااة لالكليااااة تشاااام

جواتع التفليم أواا لمةحلاة البكاالوريوس   

 أو الدراأا  الفليا.

    قواعاد وإجاةااا    ال يتم تحاديث أو تبتايط

 الفم  و ق المتغيةا  الم تلفة. 

  أياأااااا  ولااااوا ع ماليااااة وإلاريااااة وجااااول

حكومية وجامفية تغطاي م تلاف ادلارا    

    الموجول  لالكلية.

      تحد ادجاةااا  والقواعاد الحالياة المنظماة

لفمااا  لالكلياااة مااان قااادر  الفااااملين علاااي     ل

 ادلداا وادلتكار.

    توجد أهداف مفلنة تغطي م تلف ماااال

 الفم  لالكلية. 

  للمتااااالة أو ال توجاااد آلياااة محااادل  لالكلياااة

 المحاأبة عن النتا ج.

       توجد أللة لقواعاد وإجاةااا  الفما  تتمفا

  ي قواتين حكومية ولوا ع جامفية. 

   ال ياتم إت اااذ إجااةااا  ل لااق تظااام للةقالااة

 الذاتية لدً الموظفين.

  يوجد إلتزام صارم من قب  الفاملين لقواعد

 وإجةااا  الفم  المتاحة لالكلية.

 ييس وم شاااةا  لتقيااايم ال توجاااد أللاااة لمقاااا

 ألاا الوحدا  التنظيمية الم تلفة لالكلية.

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

      يوجاااد تظااااام  فاااال للتفاماااا  مااا  حاااااال

ال اااةو  علاااي قواعاااد وإجاااةااا  الفمااا    

 المتاحة لالكلية.

   ال يتواجااااد تظااااام للةقالااااة الداخليااااة علااااي

 اهقتام ادلارية لالكلية.

  لاة الداخلياة خااص    يتوا ة للكلية تظاام للةقا

لاهقتام اه اليمية وأعضاا هيئة التدريس 

 ومفاوتيهم  قط. 

 

    ت ضاا  الكلياااة للةقالاااة الماليااة مااان خاااالل

 الاهاز المة زً للمحاأبا .

 

   ت ضاااا  الكليااااة للمةاجفااااة الداخليااااة  يمااااا

يتص  لالقدر  الم أتية والفاعلية التفليمية 

من مة از تطزياة اهلاا الااامفي لاامفاة     

 ور .المنص

 

    ت ضااا  الكلياااة للمةاجفاااة ال ارجياااة  يماااا

يتص  لالقدر  الم أتية والفاعلية التفليمية 

ماان الهيئااة القوميااة لضاامان جااول  التفلاايم     
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 وادعتمال.

    توجاااااد ماموعاااااة مااااان قواعاااااد البياتاااااا

ادلكتةوتياااة المتمياااز  التاااي تغطاااي جميااا   

مااااال  الفماا  لالكليااة التفليمياا  والبحفياا    

 . وال دم  الماتمفي

 

  تقدم تظم المفلوما  الحالية البياتا  الدقيقة

 والصحيحة للفاملين لالكلية. 

 

    تقاااادم تظاااام المفلومااااا  الحاليااااة البياتااااا

والمفلوما  عند الحاجة إليها لشك   اورً  

 وأةي .

 

     تتااااو ة لاااادً الكليااااة ادمكاتيااااا  الماليااااة

والقدرا  البشةية الالزمة لتحليا  البياتاا    

من إأت دمها  ي إت ااذ  لالشك  الذً يمكن 

 القةارا  لالكلية.

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

   يااااتم حفاااات وخاااازن وتحااااديث وإأااااتةجاا

البياتا  لتاهولة ولواأاطة الفااملين وو اق     

 تماذ  مميكنة ومحدل . 

 

  يتم ادعتمال علي أحد  التقنيا   ي توؤيق

وتحليااااا  وإأاااااتةجاا البياتاااااا  "قواعاااااد    

 البياتا ".

 

  علي أحد  التقنيا   ي ميكناة  يتم ادعتمال

 ".LANاهعمال لالكلية "الشبكا  المحلية 

 

     الكليااة مشااتة ة  اا  مشااةوا ميكنااة الاانظم

 الاامفية.

 

    تفد تظم المفلوما  المتت دمة لالكلياة مان

الاااانظم المتميااااز  إذا مااااا قورتااااج لااااالنظم    

 المتت دمة  ي المنظما  المماؤلة.

 

  لاااة ياااتم ادعتماااال علاااي ادتصااااال  المكتو

  لصفة أأاأية  ي ألاا الفم  لالكلية.

 



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

28 

  تقوم لفا إلارا  وقطاعا  الكلية ل عدال

تقااارية أاانوية لإلتااااز يااتم تضاامينها  ااي     

 التقةية التنوً للكلية.

 

   توجد لالكلية شبكة إلكتةوتية لاخلية لتباالل

المفلوماااا  لاااين إلارا  الكلياااة وادلارا   

 المماؤلة لالاامفة.

 

  وية تظااام المفلوماااا   ياااتم إأاااتحدا  وتطااا

وادتصاااااااال  علااااااي متااااااتوى الاامفااااااة 

لتتاااتوعع التطاااورا  الم تلفاااة  اااي ليئاااة   

 .لالكلية الفم 

 

 
 

البنية التحتية وجتهيزات أماكن التعليم والتعلم والبحث العلمي  -4
 :وخدمة اجملتمع

 عناصر الضعف عناصر القوة

    تتاااو ة لااادً الكلياااة التاهيااازا  والتقنياااا

والاااااتفلم مااااان مفامااااا    المال ماااااة للتفلااااايم

وشبكة إتتةتاج  ومدرجا  وقاعا  تدريس 

 ومفام  حاأع آلي ومزارا تفليمية. 

     ال يوجد لالكلية مفم  مة زً يضام جميا

 ت صصا  الكلية.

 ( مفم  مت صم.31يوجد لالكلية )       مكاااان متااااحة وتاهيااازا  المكتباااة غياااة

مال ماااة لتذلياااة لورهاااا  اااي خدماااة الفملياااة 

 التفليمة لالكلية.

 ( قاعة محاضةا .01جد لالكلية )يو   

        يوجد لالكلياة قاعاة للما تمةا  مكيفاة تتا

 ( ش م. 320)

   إأاااتقطاا أجااازاا مااان المزرعاااة التفليمياااة

البحفيااة للكليااة لااالحةم الاااامفي دأااتكمال  

 إتشاا لفا  ليا  ووحدا  الاامفة.

   يوجد لالكلية قاعة للمناقشا  وادجتماعا

 ( ش م. 92مكيفة تت  )

 م تلف المفام  صالحة للفم  اهجهز     

ولكنها قديمة ومتهالكة وتحتا  ال  عمليا  

 صياتة لورية.
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   تااااتالام قاعااااا  المحاضااااةا  والفصااااول

الدراأية والمفام  م  الفملية التفليمية من 

 حيث االضاا  والتهوياة ووأاا   االيضااح   

 المناأبة.

     ال توجاااد خطاااة لالكلياااة لصاااياتة اهجهاااز

 اهقتام الفلمية.الم تلفة    جمي  

     تااام تزوياااد قاعاااا  المحاضاااةا  ولفاااا

 المفام  لالكلياة لاذجهز  عاة  البياتاا      

(Data show). 

   عاادم وجااول ميزاتيااة  ا يااة لالكليااة لصااياتة

 اهجهز  الم تلفة    جمي  اهقتام الفلمية.

   ( مفاما  حاأاع آلاي    3يوجد لالكلياة عادل )

 ( جهاز حاأع آلي.002تضم )

   زا  المكتباة ال تحقاق   مكان متااحة وتاهيا

 المفايية القياأية.

 

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

  توجااد لالكليااة ماازرعتين تفليميتااين أحاادهما

لاهراضاااي القديماااة واهخاااةً ياهراضاااي 

 الاديد . 

   أمااااا ن لالكليااااة م صصااااة   عاااادم وجااااول

لممارأة اهتشطة الم تلفة ولصافة خاصاة   

 .الةياضية منها

 ة لتتولي عمليا  إتشاا وحد  للصياتة لالكلي

 الصياتة الدورية لالكلية.

     حاجااااة لالقاعااااا  الم صصااااة لممارأااااة

اهتشااطة الةياضااية البتاايطة لاخاا  الكليااة    

 ال  عمليا  صياتة لورية.

  متاااااحا  وتاهياااازا  المفاماااا  الم تلفااااة

 لالكلية تحقق المفايية القياأية.

     اهما ن المتاحة لالكلياة لممارأاة اهتشاطة

ال تحقاااااق المفاااااايية  الطاللياااااة الم تلفاااااة  

 القياأية. 

   قاعااا  المحاضااةا  متاااحا  وتاهياازا

لالكلياة تحقاق المفاايية     والفصول الدراأاية 

 القياأية.

  آلياة تحدياد ادحتياجاا  الحقيقياة     عدم تنفيذ

 للماتم  المحيط لالكلية حت  اهن.

   تصااايع الطالاااع مااان المااادرجا  وقاعاااا

المحاضااةا  والفصااول الدراأااية مناأااع   

 ة القياأية.للمفايي

      تنفيااذ خطااة خدمااة الماتماا  وتنميااة البيئااة

المفتمد  والموؤقة من قبا  الكلياة والتاي لام     

تتاااتند إلاااي تحدياااد ادحتياجاااا  الحقيقياااة     

 للماتم  المحيط لالكلية.
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      تصاااايع الطالااااع ماااان المفاماااا  مناأااااع

 للمفايية القياأية.

   لتحدياااد حاجاااة ال طاااة التنفيذياااة المقتةحاااة

للماتماااا  المحاااايط  ادحتياجااااا  الحقيقيااااة  

 لتموي . لالكلية

     وجول القةية اهوليمبية لاامفاة المنصاور

 مكااان مفااالي لممارأااة الطااال  لألتشااطة   

 الةياضية الم تلفة.

      عدم  فاية إجاةااا  توؤياق ال ادما  التاي

 تقدمها الكلية للماتم  المحلي.

     فاياااااة التاهيااااازا  والمفااااادا  المتاحاااااة 

ة لمباتي وصالحيتها لتحقيق اهمن والتالم

 .ومنشآ  الكلية

     عاادم وجااول لةوتكااوال  أو آليااا  منظمااة

لفالقاااة الكلياااة لااااهطةاف المتاااتفيد  لماااا     

يضااامن إأاااتمةار وإأاااتقةار وتطاااور تلاااك 

 الفالقا   ي المتتقب .

 عناصر الضعف عناصر القوة

    تااو ة الكااوالر البشااةية المدرلااة دأاات دام

 مفدا  وتاهيزا  اهمن والتالمة لالكلية.

  تقنين وتنظيم لور الطال   اي لاةامج   عدم

 خدمة الماتم  وتنمية البيئة لالكلية.

   وجااااول لوحااااا  إرشااااالية علااااي المااااداخ

والم ااااار  ال اصااااة لالمباااااتي والمفاماااا   

وقاعا  التدريس لتدل علي أما ن ال ةو  

 . ي حالة حدو  حةا ق

 

     وجاااول عالماااا  تحذيةياااة مااان الم ااااطة

 .اويا الم تلفة  م اطة الكهةلاا والكيم

 

     إت اذ ادجةااا  المالياة وادلارياة دتشااا

تظام آلي لإلتاذار  اي حالاة حادو  حةا اق      

 لالكلية.

 

      وجاااااول آلياااااة مفتماااااد  وموؤقاااااة لتحدياااااد

ادحتياجااااا  الحقيقيااااة للماتماااا  المحاااايط   

 لالكلية.

 

       وجااول خطااة تنفيذيااة موؤقااة ومفتمااد  ماان

لتحديااد مالااس الكليااة ومتكاملااة الفناصااة    

 لحقيقيااااة للماتماااا  المحاااايط  ادحتياجااااا  ا
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 تشم  جمي   ئا  الماتم  المحلي.

   وجول خطة مفتمد  وموؤقة ل دمة الماتم

 وتنمية البيئة لالكلية.

 

    وجول عالقا  متتمة  ومتاتقة  ومتنوعاة

 وإتصاال  لا مة م  اهطةاف المتتفيد .

 

   تنااااوا مااااااال  متاااااهمة أعضاااااا هيئااااة

التااادريس ومفااااوتيهم  اااي لاااةامج خدماااة     

 ماتم .ال

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

   مشار ة أعضاا هيئة التدريس ومفااوتيهم

ماان جمياا  اهقتااام الفلميااة  ااي  ااي لااةامج  

 خدمة الماتم .  

 

     البدا  ي إشةا  الطال   اي لاةامج خدماة

 الماتمــ  وتنمية البيئة  التي تم تنفيذها.

 

 
 :أساليب التعليم والتعلم ودعم الطالب -5

 عناصر الضعف عناصر القوة

    تقدم الكلية متاعدا  عينية مقدمة للطاال

ماان خااالل شااةاا ماللااس جديااد  أو تااو ية   

 اللس لهم من التبةعا .م

       ال تتوا ق أياأاا  القباول الحالياة للطاال

المصااةيين والوا اادين لالكليااة ماا  الةأااالة   

 والغايا  واههداف ادأتةاتياية للكلية.

   ةطاال  غيا  تقوم الكلية لتقديم لعام ماالي لل 

القاااالرين مااان خاااالل أااادال المصاااةو ا     

وشاااااةاا الكتاااااع والماااااذ ةا    الدراأاااااية 

من صندوق التكا   لالكلياة ولناك   الدراأية 

 تاصة ادجتماعي.

    يتم توزي  الطال  علي الكلية و قاًا لقواعاد

القبااااول التااااي يحاااادلها المالااااس اهعلاااا     

للاامفااا   ااي ضااوا ت صصااا  الطااال   

 الماموا.من مكتع التنتيق علي أأاس 

      تتااااتفيد الكليااااة ماااان ادمكاتيااااا  الطبيااااة

المتمياااااز  لاامفاااااة المنصاااااور  وخاصاااااة 

متتشاافي الطلبااة الاااامفي لتوقياا  الكشااف    

       عدم إجاةاا اختباار قادرا  للتحقاق مان أن

الطال  المتقدمين لديهم ما يا هلهم لتحقياق   

رأااالة الكليااة وتحقيااق الغايااا  واههااداف    
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 ادأتةاتياية. الطبي وصةف اهلوية الالزمة لهم.

       توجد آلية موؤقاة ومفتماد  مان الكلياة لادعم

 الطال  المتفوقين لالكلية ماليًا.

   التوجااد محاااوال  لمفالاااة التفااار  لااين

أياأا  القبول الحالية لالكلية ما  الةأاالة   

والغاياااا  واههاااداف ادأاااتةاتياية للكلياااة  

وتااااة  اهمااااة لمكتااااع التنتاااايق لتوزياااا     

 الطال  و ق الماموا  قط.

 عناصر الضعف عناصر القوة

    تقاااادم الكليااااة للطااااال  أتشااااطة إجتماعيااااة

ورحاااااااال  علمياااااااة وتة يهياااااااة لاخااااااا     

 الامهورية.

   إت فاااا  أعااادال الطاااال  الوا ااادين للكلياااة

ماان مامااوا طااال   %2.0حيااث يمفلااون 

 الكلية. 

    تاااانظم الكليااااة للطااااال  أتشااااطة رياضااااية

متنوعااة تشاام   ااة  القاادم والطااا ة  وتاانس 

 احة والشطةتج ... ال . الطاولة والتب

    عدم وجول آلية لمةاجفة وتحديث أياأاا

لقبول الطال  المصةيين  الكلية  يما يتص 

 والوا دين.

      تقاادم الكليااة للطااال  أتشااطة  نيااة متنوعااة

تشااام  الفااان التشاااكيلي والنقاااد المتاااةحي     

 واهعمال ال شبية ... ال .

    ال توجااااد خطااااة للاااادعم الطاللااااي لالكليااااة

الماليااااة وقلااااة لعاااام  لضاااافف ادمكاتيااااا 

 الاامفة وتبةعا  رجال اهعمال.

    تتيع الكلية للطال  المشار ة  اي اهتشاطة

 الم تلفة من خالل اهأة الطاللية.

   ال توجااد عيااال  م صصااة للطااال  لالكليااة

 أو أيار  إأفاف خاصة لالكلية.

   تقاادم الكليااة للطااال  أتشااطة ؤقا يااة م تلفااة

ط تشاام  متااالقا  الشاافة وماااال  الحااا     

 والقصة القصية  ... ال .

      إت فاااا  الااادعم الماااالً المقااادم للطاااال

 جني  أنويًا(. 002-22المتفوقين لالكلية )

   تقااادم الكلياااة للطاااال  أتشاااطة متمياااز   اااي

مااااااااال الاوالاااااااة تشااااااام  المفتاااااااكةا   

والكةتفاااااااااااال  والاااااااااادورا  الكشاااااااااافية  

 وادرشالية ... ال .

    ال توجاااااد مااااانع لراأاااااية تقااااادم للطاااااال

 ةحلة البكالوريوس.المتفوقين لم

   يشار  عدل  بية من الطال   ي اهتشاطة

 الطاللية الم تلفة التي تقدمها لهم الكلية.

    ال توجااد آليااة موؤقااة لتقااديم خاادما  الاادعم

 للطال  ذوً االحتياجا  ال اصة لالكلية.

   يوجااد لالكليااة مكتااع لمتالفااة ال ااةياين لاا طاااال  ذوً االحتياجاااا  تحويااا  لفاااا ال
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ال اصة من الكلية إلي لفا الكلياا  التاي    أهداف مفتمد  وموؤقة ومفلنة.    

يوجد لها لفا التاهيازا  التاي تتااعدهم    

 التقدم  ي لراأتهم.

 

 

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

     تقاادم الكليااة عاادل ماان ال اادما  لل ااةياين

تقاااديم  الفمااا ، و  لذماااا ن تهم متاااالف تشااام  

، لالتنتيق م  رجال اهعماال هم ل المتاعد 

، لتنمياااة قااادراتهم هااام ل يم ادرشاااالا تقااادو

دعااالن والبحااث عاان  ااةص عماا  لهاام، وا 

إعادال  ، والوظاا ف المتاحاة وشاةوطها    عن

.تهم منهاأتفالإومتالفة لهم  لةامج تدريبية

  ضفف وعي أعضاا هيئ  التدريس والهيئة

المفاوتااااة لالمفااااايية اه اليميااااة القياأااااية   

 القومية. 

 لكلياة مكوتاة   توجد ألية لمتالفة ال ةياين لا

 إتشااااا قاعاااد  لياتاااا مااان ؤاااال  مةاحااا : 

لل اااااةياين، و

 

     تقاااااارية المةاجفاااااة ال ارجياااااة للباااااةامج

التفليمياااااة تاااااتم لون االرتبااااااط لالمفاااااايية 

 القياأية.

 األكاديميىىة  المعىىايير القياسىىية ليىىةتبنىىى الكت

ARS برامجهىىىا التعليميىىىة الحاليىىىة فىىىى 

القوميىىىة  والمعىىىايير األكاديميىىىة القياسىىىية

NARS لبرامجها التعليمية الجديدة. 

   عاادم تطبيااق النظااام التةجيحااي للنقاااط عنااد

 المةاجفة الدورية للبةامج التفليمية.

  توجاااد لالكلياااة قاااوا م لالمفاااايية اال اليمياااة

القياأااااية والمفااااايية اال اليميااااة القياأااااية   

 القومية لامي  الت صصا .

 اية التفليم والتفلم الحالية لالكلية ال إأتةاتي

 تشا  الطال  علي التفلم الذاتي.

    توصاااايف البااااةامج التفليميااااة   تاااام إعااااال

لما يتوا ق م  الدراأية لالكلية والمقةرا  

 .اه اليمية المفايية القياأية

 

       تااام تنفياااذ لاااةامج توعيااا  هعضااااا هيئاااة 
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التااااادريس والهيئاااااة المفاوتاااااة  لالمفاااااايية 

وأأااااس توصاااايف المقااااةرا    اال اليميااااة

والبةامج لما يتوا ق م  المفايية اه اليمي  

 (.ورش  عم  00)القياأي  

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

     مااان  ية اال اليميااة المفاااي تاام إعتمااال تبنااي

اهقتاام الفلميااة ومالاس الكلياة ؤاام    مااالس  

 .ادلكتةوتي وضفها عل  موق  الكليةتم 

 

 الاديااد  تاام  يااةعنااد تصااميم البااةامج التفليم

 ااا  اهعتباااار المفاااايية اه اليمياااة    اهخاااذ

 .القياأية القومية

 

      تم وض  ألي  للمةاجفاة الداخلياة المتاتمة

لضااااامان توا اااااق المقاااااةرا  والمفاااااايية    

 اال اليمية القياأية القومية.

 

      تتم مةاجفة الكلياة لاخلياًا وخارجياًا تمهيادًا

دعتمالها علاي أأااس المفاايية اه اليمياة     

 لقياأية القومية.ا

 

    توجاااااد لالكلياااااة آلياااااة لااااا جةااا  موؤقااااا

 للمةاجفة الدورية للبةامج الدراأية.

 

    تااااام إأاااااتحدا  تظاااااام تةجيحاااااي للنقااااااط

(Scoring System  تاااتم علاا  أأاأاااة )

المةاجفاااااة الدورياااااة للباااااةامج التفليمياااااة   

 لالكلية.

 

     البااةامج التفليميااة التااي تقاادمها الكليااة تفااد

 وأهداف الكلية.  مناأبة لتحقيق رأالة

 

       تاام ادتتهاااا ماان توصاايف جمياا  البااةامج

 التفليمية والمقةرا  لالكلية.  

 

  توجاااد إأاااتةاتياية للتفلااايم والاااتفلم لالكلياااة

مفتمااد  وموؤقااة ومفلنااة علااي موقاا  الكليااة  

والاااادلي  االرشااااالى للطالااااع شااااار   ااااي  

 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

35 

إعاااادالها  ا ااااة اهطااااةاف المفنيااااة لاخاااا  

 وخار  الكلية.

 

 

 

 عناصر الضعف قوةعناصر ال

    ياااتم مةاجفاااة إأاااتةاتياية التفلااايم والاااتفلم

لالكلياااااة  اااااي ضاااااوا النتاااااا ج التفليمياااااة     

ماان خااالل الماا تمةا     ILO'sالمتااتهد ة 

التنوية لألقتام لفد تحلي  تتاا ج اأتقصااا   

الطااال  وأعضاااا هيئااة التاادريس وتتااا ج     

 .االمتحاتا 

 

 (  مقاااااةر لراأاااااي الااااا  91تااااام تحويااااا )

وتاااام وضاااافها علااااي مقاااةرا  الكتةوتيااااة  

 الشبكة الدولية للمفلوما .

 

      يقااوم الطااال  لتقياايم المقااةرا  الدراأااية

أنويًا مان خاالل إأتقصااا موجا  للطاال       

ماان خااالل تظااام الفااارالي لضاامان الاااول    

 علي موق  الاامفة.

 

     يااتم تحلياا  تتااا ج تقياايم الطااال  للمقااةرا

الدراأااية واعااالن أعضاااا هيئااة التاادريس   

اا لتال ي أوجة القصور  ي لنتا ج االأتقص

 المقةرا   ي اهعوام التالية.

 

      توجااااد لالكليااااة لااااةامج مفتمااااد  وموؤقااااة

للتاادريع المياادات  للطااال  لاخاا  وخااار    

لااداًا ماان طااال  الفةقااة الفاتيااة والمنقااولين  

إلااي الصااف الفالااث و ااذلك لطااال  الفةقااة  

 الفالفة المنقولون إلي الفةقة الةالفة.

 

 ي لالكليااااة لتاااادريع يوجااااد لةتااااامج تاااادريب

الطااااال  لفااااد الت ااااة   ااااي الفديااااد ماااان    

الت صصاااا  لماااد  ؤالؤاااة شاااهور لااابفا    

الشاااة ا  ال اصاااة والمااازارا مااان خاااالل 
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مة اااااااز لعااااااام الصاااااااناعا  الصاااااااغية    

 والمتوأطة.

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

    يقااوم طااال  الصااف الةالاا  لاا جةاا لحااث

للت ة  خالل الفص  الدراأي الفااتي لحا    

  ي ماال الت صم. مشكلة قا مة

 

     يفااد الكتاااا  الاااامف  المفتماااد ماان القتااام

الفلماااا  هااااو المصاااادر اهأاأااااي للااااتفلم    

لادضااااا ة لفااااد  مصااااالر إضااااا ية منهااااا    

الكتاااااع والمةاجااااا  الموجاااااول  لالمكتباااااة    

المقاااةرا  وشااابكة المفلوماااا  الدولياااة، و  

 االلكتةوتية.

 

       توجد لالكلياة الفدياد مان المازارا ال اصاة

ياة الم تلفاة ل دماة الااتاع     لالبةامج التفليم

التطبيق  للمقاةرا  الم تلفاة لهاذ  الباةامج     

  اًل    ت صص .

 

     توجد لالكلية الفديد مان الوحادا  التفليمياة

ال اصة لالبةامج التفليمية الم تلفاة ل دماة   

الااتااع التطبيقاا  للمقااةرا  الم تلفااة لهااذ  

 البةامج  اًل    ت صص .

 

  تفاماا  ماا  توجااد أياأااا  تطبقهااا الكليااة لل

 مشكال  التفليم الت  تواجهها.

 

    تحاااااةص الكلياااااة علاااااي تنويااااا  أأااااااليع

التقاااويم لتشااام  إختباااارا  لورياااة محااادل    

الموعااااااد وإختبااااااارا  عمليااااااة وشاااااافهية   

 وتحةيةية.

 

 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

37 

 

 

 :املوارد املالية -6

 عناصر الضعف عناصر القوة

    قياااام جهاااة حكومياااة محاياااد  هاااي الاهااااز

دورية علي المة زً للمحاأبا  لالةقالة ال

 إأت دام موارل الكلية المالية.

    عااادم  فاياااة الميزاتياااة الم صصاااة للكلياااة

ماان  %02-01حيااث ال تغطاا  أ فااة ماان   

 . ادحتياجا  الففلية

   إتشاا وحد  للصياتة لالكلية لتتولي عمليا

 الصياتة الدورية لالكلية.

     إت فاااا  الميزاتياااة الم صصاااة هتشاااطة

اتمااا  التفلااايم والبحاااث الفلماااي وخدماااة الم

مان ميزاتياة الكلياة     %0.2حيث أتها تمف  

 .0222/0226خالل الفام المالي 

    إتشاااا لانااة ماان جمياا  اهقتااام اه اليميااة

لتحديااااااد إحتياجااااااا  صااااااياتة اهجهااااااز     

 والمفدا  لالكلية ووض  خطة لتنفيذها. 

    عااادم وجاااول أتظماااة موؤقاااة للةقالاااة علاااي

 إأت دام موارل الكلية المالية والمالية.

 حااااااوال  جاااااال  مااااان القياااااالا   وجاااااول م

 اه اليمية لتنمية الموارل الذاتية للكلية.

      عااادم ادأاااتفال  مااان تتاااا ج الةقالاااة علاااي

 إأت دام موارل الكلية المالية والمالية.

      وجول وحادا  ذا  طاال  خااص يمكان أن

 تتاعد  ي تنمية الموارل الذاتية للكلية.

  عدم وجول خطة موؤقة لدعم وصياتة البنية

 . ة لالكليـةالتحتي

     لاادعم وصااياتة  عاادم تااو ة التموياا  الكااا ي

 البنية التحتية لالكلية.

       عاادم وجااول خطااة مفتمااد  وموؤقااة لتنميااة
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 .الموارل الذاتية للكلية

 

 :القيم املشرتكة -7

 عناصر الضعف عناصر القوة

       إتتشاااار قااايم ادحتاااةام  اااي التفامااا  لاااين

أعضاااااااا هيئااااااة التاااااادريس ومفاااااااوتيهم    

 لالكلية.وادلاريين 

  قااااايم الشاااااةا ة والتفااااااون إتتشاااااار عااااادم 

أعضااااا هيئاااة  لالمتاااتوً المطلاااو  لاااين   

 التدريس ومفاوتيهم لالكلية

   حاةص أعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم

لالكلياااة علاااي تحقياااق التمياااز    وادلارياااين 

 اه اليمي للكلية.

 

     إتتشار قيم الفدالة والمتااوا  وعادم التحياز

اوتيهم لاااين أعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااا   

 لالكلية.وادلاريين 

 

       إتتشاااار قااايم اهماتاااة والشااافا ية والتكامااا

الش صااي والم أتااي لااين أعضاااا هيئااة     

 لالكلية.وادلاريين التدريس ومفاوتيهم 

 

    إتتشااار قاايم الدا فيااة لإلتااااز لااين أعضاااا

وادلاريااااين  هيئااااة التاااادريس ومفاااااوتيهم    

 لالكلية.

 

   ياااة إتتشاااار قااايم الحةياااة اه اليمياااة والبحف

المتاااائولة لااااين أعضاااااا هيئااااة التاااادريس   

 ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.

 

  إتتشار قيم الفم  لةوح الفةيق لين أعضاا

هيئااااة التاااادريس ومفاااااوتيهم وادلاريااااين     

 لالكلية.

 

       إتتشار قايم المباالر  وادلاداا لاين أعضااا

هيئااااة التاااادريس ومفاااااوتيهم وادلاريااااين     

 لالكلية.
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 اخلية:نظم اجلودة الد -8

 عناصر الضعف عناصر القوة

     وجاااااول وحاااااد  ماهاااااز  لكا اااااة الوأاااااا

 والتايزا  الالزمة لضمان الاول  لالكلي .

  عدم مقارتة تتا ج التقويم الذات  للكلية عبة

  تةا  زمنية متالحقة.

       وجول هيك  تنظيماي مفتماد ومفلان لوحاد

 ضمان الاول  لالكلية.

 لكلياااة عااادم مقارتاااة تتاااا ج التقاااويم الاااذات  ل

 لالمفايية القياأية.

      وجول ال حة لاخلية مفتماد  ومفلناة لوحاد

 ضمان الاول  لالكلية.

  

     إجااةاا التقياايم الااذات  للكليااة أاانويًا لصاافة

متاااتمة  لواأاااطة وحاااد  ضااامان الااااول     

 وادعتمال لالكلية.

  

      ًادعتمااال علااي م شااةا  توعيااة وأخاااة

  مية  ي إجةاا التقييم الذاتي للكلية.

  

 مال علي المفايية الموضوعة من قب  ادعت

الهيئااااة القوميااااة لضاااامان جااااول  التفلاااايم      

  ي إجةاا التقييم الذاتي للكلية. وادعتمال

 

      إت ااااذ قاااةارا  تصاااحيحية لاااأللاا الكلااا

 للكلية    ضوا تتا ج التقييم الذات .

 

  حدو  تغية ملموس  ي اهلاا الكلي للكلية

 لذاتي.تتياة ادأتفال  من تتا ج التقويم ا

 

      تاااام تحديااااد مااااااال  متااااتقبلية للتفزيااااز

والتطااوية لالكليااة  ااي ضااوا تتااا ج التقااويم  

 الذاتي لأللاا الكلي للكلية.

 

 

 

 

 :Analysis of External Environment تحليل البيئة الخارجية 
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 لية أن  البيئي  تتا ج التحلي  ظهةظ  المتغيةا  الةاهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أ  ي

  ييمكن االأتفال  منها  والتي ،أمامها الفديد من الفةص المتاحة زراعة جامفة المنصور ال

وتحقيق غاياتها وأهدا ها االأتةاتياية،  ما أن هنا  ماموعة  كلية" للالتنا تيتدعيم "المة ز 

ا أبي  تحقيقه  ية أن تحدل  يفية التفام  مفها كلييتحتم عل  ال والتي حتملةمن التهديدا  الم

و يما يلي لفا الفةص والتهديدا  التي أظهةها تحلي  البيئة ال ارجية  لةأالتها وغاياتها.

 لكلية الزراعة جامفة المنصور .

 :Opportunities الفرص املتاحة 

   يلذهمية ضمان الاول  والتحتين المتتمة  والفالمي وادقليميزيال  االهتمام المحل  

 منظومة الفملية التفليمية.

 هيئة ضمان الاول  واالعتمال.، واللانة القومية لضمان الاول  واالعتمال  إتشاا 

  اهوروليواالتحال  الدوليوالبنك  الفاليطةح مشةوعا  للتفاون م  وزار  التفليم 

 لتو يد الاول .

   حصول الكلية علي مشةوا التطوية المتتمة للتذهي  وادعتمال والذً يو ة تموي

 .عتمالمناأع دعدال الكلية لإل

  للمتاعد    ز لتطوية اهلاا الاامفي لالاامفةلضمان الاول  وادعتمال ومة مة زإتشاا

 .اامفةلاخ  الاهلاا   يلفقا ة الاول  والتميز  الوعيتشة   ي

 ماط غية التقليدية للتفليم ومنها التفليم ادلكتةوتي تتشاي  وزار  التفليم الفالي لأل

 المفتوح.والتاعا  المفتمد  والتفليم 

 .ًاههمية الكبية  لت صصا  الكلية الم تلفة  ي ادقتصال القومي المصة 

   عل  التفليم المفتوح والتفليم عن لفد. االجتماعيالطلع   يالزيال 

  زيال  الطلع علي التفليم الفالي  ي مصة وخاصة من الطال  الفة  ولاهخم  ي

 ماال الدراأا  الفليا.

  الطال  الوا دين القالمين للاامفة من الدول الفةلية واه ةيقية  أعدال  يالنمو المتزايد

 وا أيوية  نتياة لتداعيا  ظةوف عالمية مفاصة .

  تفضي  أوق الفم  ل ةياي  لية الزراعة جامفة المنصور  تظةًا للتمفة الطيبة للكلية

 والاول   ي تذهي  ال ةيج لتوق الفم .

 ي حول  لية الزراعة جامفة المنصور .وجول ليئة زراعية وماتم  أعمال زراع 

 .إمكاتية التفاون والتنتيق م   ليا  ومفاهد محلية وعةلية وأجنبية 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

41 

 .اتتشار ؤقا ة التطوية  ي ماتم  التفليم الفالي 

 .لعم وزار  التفليم الفالي لماهولا  تطوية التفليم 

 .أهولة وأةعة االتصاال  ادلكتةوتية 

 حلية.توا ة تموي  من جها  لولية وم 

 .تفهم وتقدية المتتفيدين النها يين لل دما  التي تقدمها الكلية والمطالبة لتحتينها 

 

 :Threats تملةالتهديدات احمل 

 .وجول قواتين تتمع ل تشاا جامفا  أهلية/ خاصة 

  مما ي ؤة عل  جول  ال دمة  الاامفيعل  التفليم  الحكوميتواض  ادتفاق إأتمةار

 التفليمية المقدمة.

 إقبال الطال  وأولياا اهمور علي ادلتحاق لكليا  الزراعة. ضفف 

  الزراعــة ليا  النظة  الةجفية من الماتم  والدولة ل ةياي. 

   وجول قواتين وقةارا  حكومية تحد من الفةص المتاحة أمام خةياي الكلية دمتال

 أر  جديد  وحةماتهم من ميز  تنا تية م  الت صصا  اهخةً.  

 توزي  اأا  القبول المة زية التي يحدلها المالس اهعل  للاامفا  من خالل قواعد وأي

مفيار واحد وهو ماموا الطالع لون لناا عل   ةمكتع التنتيق للطال  عل  الكلي

مةاعا  الةغبة واالأتفدال ومدى التناأع لين احتياجا  الدراأة وإمكاتيا  الطالع مما 

 لاللتكار وادلداا والتميز. ألى إل  ات فا  الدا فية لدى الطال 

 .جذ  الاامفا  ال اصة هعضاا هيئة التدريس من الكلية 

 .ادعارا  الممتد  هعضاا هيئة التدريس إل  جامفا  خار  الوطن 

   عل  متتوى  الفلميعن تدعيم التفليم والبحث الزراعي اهعمال قطاا إحاام أصحا

 البحو  اهأاأية والتطبيقية.

 بطالة مما ي ؤة ألبيًا عل  لا فية الطالع تحو التفوق والتميز.زيال  مفدال  ال 

  وتذؤية  عل  الفاتوً التفليم  ةمةحلمتتويا  الطال  القالمين من   يالتدهور المتتمة

وقدرت  عل  ادلداا وااللتكار والبحث  والفكةً الفلميتوعية واأتفدال الطالع ومتتوا  

 .الفلمي

 اين من الت صصا  الم تلفة واالحتياجا  الففلية لتوق عدم التوازن لين أعدال ال ةي

 الفم .
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  تشب  حاجة أوق الفم  من  لفا الت صصا  مما يقل  من ادقبال عليها وزيال  ادقبال

 عل  ت صصا  لديلة.

 

 مراجعة نتائج التحليل البيئي مع األطراف ذات العالقةثالثًا: 

 Reviewing SWOT Analysis Results with Stakeholders: 

لكلية الزراعة جامفة المنصور  من لفد أن إتتهي  ةيق إعدال ال طة ادأتةاتياية  

إجةاا التحلي  البيئي للكلية، ولغة  تدقيق النتا ج التي تم التوص  إليها  قد تم عقد ألتلة من 

ورش الفم  هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم، وادلاريين، والطال  تضمنج    منها عة  

للنتا ج التي تم التوص  إليها،  ما تم تصميم  PowerPoint Presenatationديمي تق

وقد جاا  النتا ج  .ألا  دلداا الةأً لك   ئة تشم  تتا ج التحلي  البيئي ذا  الصلة لهذ  الفئة

 علي النحو التالي:

 

 :Strength and Weakness  نقان القوة والضعف 

التوص  إليها تتع موا قة عالية من قب  الفئا   حققج تقاط القو  والضفف التي تم 

المتتهد ة )أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم، وادلاريين، والطال (، حيث تااوز  تلك النتع 

مقدار الفلفين  ي جمي  الحاال ، ومن ؤم  قد تم إعتمال تقاط القو  والضفف الوارل  لالتحلي  

 واههداف ادأتةاتياية للكلية.البيئي وادأتنال إليها  ي صياغة الغايا  

لم تحقق تقاط الضفف التالية موا قة ؤلفي الفئا  المشار ة  ي مةاجفة تتا ج التحلي   

 تم إأتبفالها من مصفو ة تقاط القو  والضفف لالكلية: دالبيئي، ومن ؤم  ق

 ة.ـــعدم وضوح خطوط االتصال اه قية  ي الهيك  التنظيمي للكلي 

 لطة الوظيفية وادأتشارية لالهيك  التنظيمي. عدم وضوح خطوط الت 

 ة.ـــــوجول عاز  ي أعدال مفاوتي أعضاا هيئة التدريس لالكلي 

 ة.ـــــال يتواجد تظام للةقالة الداخلية علي اهقتام ادلارية لالكلي 

     ال تتاات دم الكليااة أً تااوا ماان التقااارية لتتاايية ومتالفااة الفماا  وال توجااد تماااذ  أو أشااكال

 لهذ  التقارية.محدل  

 

 :Opportunities and Threats  الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة 
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حققج الفةص المتاحة والتهديدا  المحتملة التي تم التوص  إليها تتع موا قة عالية من  

قب  الفئا  المتتهد ة )أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم، وادلاريين، والطال (، حيث تااوز  

دار الفلفين  ي جمي  الحاال ، ومن ؤم  قد تم إعتمال مصفو ة الفةص المتاحة تلك النتع مق

والتهديدا  المحتملة والوارل  لالتحلي  البيئي وادأتنال إليها  ي صياغة الغايا  واههداف 

 ادأتةاتياية للكلية.

 

لزراعاة  وتوضع الاداول التالية النتاا  التفصايلية لمةاجفاة تتاا ج التحليا  البيئاي لكلياة ا        

 جامفة المنصور .
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 اهليكل التنظيمي: -0

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 .88.02 86.38 89.66 وجول هيك  تنظيم  مال م ومفتمد ومفلن لتحقيق رأالة الكلية 

 83.58 84.98 82.18 لنتبية لألتشطة الة يتية للكلية.الهيك  التنظيمي يفكس اههمية ا 

 .81.37 76.53 86.21 اهتشطة اهأاأية والداعمة والمكملة موجول  لالمتتوى ادلارً الذً يتناأع وأهميتها  ي ضوا رأالة الكلية 

       "  إلارا  جديااد  " 9الهيكاا  التنظيمااي مااةن ويتااتايع لتااهولة للتغيااة   ااي الظااةوف المحيطااة لالكليااة )تاام إأااتحدا
 وإلماجها لالهيك  التنظيمي للكلية(. 

82.18 72.77 77.48 

 . 77.27 74.65 79.89 الهيك  التنظيم  يتتم لالتحديد الدقيق للمتئوليا  والصالحيا 

 .81.23 85.45 77.01 تتو ة لك  وحد  من وحدا  الهيك  صالحيا  تتناأع م  المتئوليا  والمهام المو ولة إليها 

 80.22 76.53 83.91 لي  مكتو  لتوضيع مهام    وحد  تنظيمية/ قتم لالهيك  التنظيمي.يوجد ل 

 .85.41 84.04 86.78 وجول توصيف وظيفي محدل ومفتمد ومفلن لكا ة الوظا ف القيالية واه اليمية وادلارية لالكلية 

     فمياد( إلاي المتاتويا  اهلتاي )الاو الا      يتمع الهيك  التنظيمي لتفويا التلطا  مان المتاتويا  ادلارياة اهعلاي )ال– 
 أمين الكلية(. -رؤأاا اهقتام 

78.74 87.79 83.27 

 .80.58 83.57 77.59 يتم تفويا المتتويا  ادلارية اهلتي لشك   تالي )قةرا  تنفيذية مفتمد ( يوضع ادختصاصا  مح  التفويا 

  76.32 77.93 74.71 للفملي  التفليمي .توا ة و فاية  ا   االلارا  المت صص     تقديم الدعم 

 .86.04 78.40 93.68 يتاعد التنظيم الحالي علي ادرتباط لالماتم  المحيط لالكلية إلي حد ما 

      تتاو ة لالكليااة اهلوا  واهأاااليع والتقنيااا  الالزماة لتتااهي  ادتصااال وتبااالل المفلوماا  لااين اهقتااام )شاابكة تليفوتااا
 قواعد لياتا  واتظمة إلكتةوتية مت صصة(.لاخلية/ شبكة إتتةتج/ 

85.63 88.73 87.18 

 .78.75 84.51 72.99 توجد إلار  مت صصة لمواجهة اهزما  والكوار  لالهيك  التنظيمي للكلية 

   75.68 76.06 75.29 (.0:0.1 –عدم توازن تتبة الوظا ف القيالية وادشةا ية : الوظا ف التنفيذية )هةم مقلو 

 84.74 74.65 94.83 ن  ي أعباا الفم  للوظا ف القيالية وادشة ية الزا د  عن الحاجة.عدم تواز 

 81.70 80.82 82.58 اإلجمالي

 

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية % نقان الضعف



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

46 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 63.06 64.79 61.33 ظيمي للكلية.عدم وضوح خطوط االتصال اه قية  ي الهيك  التن 

  .64.92 64.32 65.52 عدم وضوح خطوط التلطة الوظيفية وادأتشارية لالهيك  التنظيمي 

 .66.87 69.95 63.79 تداخ  لفا متئوليا  إلار  الشئون ادلارية وإلار  شئون أعضاا هيئة التدريس 

 79.46 80.75 78.16 جني . 022  أمين الكلية  يما ي م التلفة المتتديمة عن ال يوجد تفويا  ي الشئون المالية، حيث ال تتفدً صالحيا 

 .72.86 70.42 75.29 عدم وضوح الفالقا  وادرتباط م  الماتم  المحيط لالكلية لالهيك  التنظيمي 

 78.91 77.93 79.89 لين.تفذر تطبيق التوصيف الوظيفي لبفا الوظا ف مف  وظيفة "أخصا ي تغذية" تظةًا لفدم  فاية أعدال الفام 

 ." 86.07 85.92 86.21 ممارأة لفا الفاملين لوظا ف ال تتناأع م  تتكينهم الوظيفي مف  وظيفة  " ني مفم 

 .76.80 73.71 79.89 عدم وجول أأاس أو مفيار لتحديد تطاق ادشةاف الوظيفي لاهقتام ادلارية لالكلية 

   75.52 72.30 78.74 والم اطة المتوقفة وخطط للتفام  مفها.عدم وجول أيناريوها  للكوار  واهزما 

 . 75.89 69.01 82.76 عدم  فاية التدريع  ي ماال إلارا  اهزما  والكوار 

 ( 90شفور الفاملين لمتتوً متوأط من الفدالة والمتاوا  لينهم من قب  القيالا  ادشةا ية لالكلية%.) 76.72 77.00 76.44 

 76.57 75.22 77.91 اإلجمالي

 

 املوارد البشرية: -0

 نقان القوة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس

 المتوسط العام اإلداريين
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 ومعاونيهم

 .92.30 94.37 90.23 وجول عدل  ا ي وم ه  جيدًا من أعضاا هيئة التدريس لالكلية هلاا اهعمال المطلولة 

 81.05 84.51 77.59 هقتام الفلمية الكلية يتم تنفيذها لتفيين المفيدين.  وجول خطة ؤالؤية لامي  ا 

 79.30 82.16 76.44 من جها  م تلفة. يتم تدريع أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية من خالل مشاري  متفدل  ممول 

 .79.85 84.98 74.71 توجد خطة متكاملة يتم تنفيذها لتذهي  أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية 

 .79.46 75.59 83.33 توجد خطة متكاملة لتذهي  الفاملين لالكلية 

       إت فااا  تتاابة المنتاادلين والمفااارين والحاصاالين علااي أجااازا  خاصااة ماان أعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم لالكليااة
(2.9% .) 

83.33 82.16 82.75 

 85.68 81.69 89.66   خاصة من الفاملين لالكلية.إت فا  تتبة المنتدلين والمفارين والحاصلين علي أجازا 

   .84.73 84.98 84.48 جمي  أقتام الكلية لها عدل من أعضاا هيئة التدريس يتناأع م  اهعباا الوظيفية الم ولة إليها 

 ( 0:0.3وجول توازن  ي تتبة الذ ور : ادتا  لالفاملين لالكلية.) 80.74 82.16 79.31 

 ما هال    %30.9ما هال  متوأاطة و اوق متوأاطة :      %92.2 هال  الفلمياة للفااملين لالكلياة )   وجول توازن  ي الم
 عالية و وق عالية(.

72.99 81.22 77.10 

 .75.86 71.83 79.89 الهيك  الوظيفي هعضاا التدريس ومفاوتيهم والفاملين غية متوازن 

  73.29 79.34 67.24 وااللاري  والفني  لالكلية.لتوصيف جمي  الوظا ف القيالي  واال اليمي  يوجد توصيف وظيفي 
  76.98 79.81 74.14 موزعين علي الماموعا  الوظيفية الم تلفة. 0203-0226توجد خطة لالكلية لتحديد إحتياجاتها من الفاملين خالل الفتة  من 

 79.09 84.04 74.14 مفاوتيهم والفاملين لالكلية.توجد خطة موؤقة ومفتمد  ومنفذ  لتحديد ادحتياجا  التدريبية هعضاا هيئة التدريس و 

       يااتم تنفيااذ البااةامج التدريبيااة هعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم والفاااملين لاخاا  وخااار  الكليااة و ااق طبيفااة البةتااامج
 التدريبي.

74.71 83.57 79.14 

 75.57 77.00 74.14 دريع.توجد آلية واضحة ومحدل  لتقييم البةامج التدريبية المنفذ  قب  وأؤناا ولفد الت 

 .78.28 78.40 78.16 توجد لةامج تذهيلية لشغ  الوظا ف القيالية أو ادشةا ية تنفذها إلار  التنظيم وادلار  لالاامفة 

 .82.23 81.69 82.76 يوجد تظام لتقييم ألاا الفاملين لالكلية 

 80.08 85.45 74.71 م تقييم ألاا الفاملين.يوجد إيمان قوً لدً ادلار  الفليا لالكلية لذهمية وضةور  تظا 

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 .يفتمد تقييم ألاا الفاملين علي تماذ  واضحة ومفهومة للفاملين وإجةااا  محدل  للقا مين لالتقييم 
77.59 79.81 78.70 
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 تم إعالن تتا ج التقييم للفاملين لفد إعتمالها من لانة شئون الفاملين لالاامفة.ي 
78.16 89.20 83.68 

 .توجد  ةص لدً الفاملين للتظلم من تتا ج التقييم ومناقشتها 
70.69 80.28 75.49 

 .يتم رلط تتا ج التقييم لالحوا ز والتةقيا  والتدريع والنق  وغيةها 
74.71 69.48 72.10 

 .ادعتمال علي ال حة الاامفة لةلط الحوا ز والمكا آ  المقدمة للفاملين لالكلية لمتتوى اهلاا 
76.44 75.59 76.02 

 .يوجد لالكلية تظام للحوا ز والاهول غية الفالية للفاملين 
86.21 76.06 81.13 

     لتازام لالتالو يا  المهنياة والوظيفياة مان      تطبق الكلية القواتين واللوا ع الحكومية والاامفياة للحفااظ علاي ادتضاباط واد

 91.39 94.84 87.93 جاتع الفاملين. 

 .تفد مفدال  الغيا  لين الفاملين لالكلية  ي الحدول المقبولة جدًا وال ت ؤة  ي أية الفم  لالكلية 
75.86 92.49 84.18 

  .لرجة والا وإتتماا الموظفين للكلية متوأطة 
83.33 83.10 83.22 

 ام صارم و فال للتفام  م  حاال  الحضور المتذخة وادتصةاف المبكة.يوجد تظ 
79.31 90.14 84.73 

 .توجد إجةااا  متفارف عليها لنق  شكاوً الموظفين إلي ادلار  الفليا 
90.80 72.30 81.55 

 80.52 81.94 79.19 اإلجمالي

 

 

 نقان الضعف

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

  .62.36 61.50 63.22 وجول عاز  ي أعدال مفاوتي أعضاا هيئة التدريس لالكلية 

 ." 74.47 76.53 72.41 يوجد عاز  ي أعدال الفاملين لبفا اهقتام ادلارية لالكلية مف  "قتم المفاشا 

  79.48 83.10 75.86 وخاصة المشة ين الةياضيين لالكلية.يوجد عاز  ي أعدال ماموعة ال دما  ادجتماعية 
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 .82.88 78.40 87.36 يوجد عاز  ي أعدال  نيوا المفام  لالكلية 

 .79.20 83.10 75.29 يوجد تقم  ي أخصا يي الوؤا ق والمكتبا  لمكتبة الكلية 

 .77.53 77.46 77.59 يوجد عاز شديد  ي أعدال ماموعة الهندأة المتاعد  لورش الكلية 

 .74.89 77.93 71.84 يوجد تقم  ي الماموعة المكتبية لالمكاتع ادلارية لالكلية 

 ."78.33 83.10 73.56 زيال  أعدال "المهندأين الزراعيين" و"أخصا يي التغذية 

 ( لالكلية التن القاتوتي للمفاش خالل الفتة  من 22للوغ عدل  بية من الفاملين )87.81 88.26 87.36 .0203-0226 

 .79.62 79.34 79.89 عدم توازن توزي  الفاملين ادلاريين علي أقتام الكلية 

  82.31 78.40 86.21  ادلار  الفامة للتنظيم وادلار  لالاامفة.قلة عدل الفاملين المدرلين لالكلية من خالل 

  73.48 69.95 77.01 للفاملين لالكلية.عدم تنفيذ البةامج التدريبية التي تم ت طيطها إأتنالًا لإلحتياجا  التدريبية 

 . 87.76 83.57 91.95 الحاجة لتدريع مزيد من الفاملين  ي ماال الصحة والتالمة المهنية وإلار  اهزما  والكوار 

 ( 0:1.6عدم وجول توازن  ي تتبة الذ ور : ادتا  لذعضاا هيئة التدريس لالكلية.) 82.54 84.04 81.03 

 89.04 90.14 87.93 أنة(. 12الفاملين لالكلية ) إرتفاا متوأط أعمار 

 .83.72 81.22 86.21 ال يتم ادأتفاتة لبطاقا  الوصف الوظيفي عند تفيين أو تد  أو تق  الفاملين لالكلية 

  .82.83 78.87 86.78 ال توجد أأاليع دأتقطا  الكفااا  الالزمة لشغ  الوظا ف الشاغة  لالكلية 

 83.59 79.81 87.36 ية  ا ية لالكلية لتدريع أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم والفاملين لالكلية.ال يوجد م صصا  مال 

 .82.34 75.59 89.08 ادعتمالا  المالية المتاحة ال تكفي لتنفيذ خطة تدريع أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم والفاملين لالكلية 

 77.84 74.65 81.03 مج التدريبية المنفذ  لالكلية.ال توجد خطة محدل  لإلأتفال  لنتا ج تقييم البةا 

 .81.41 81.22 81.61 ال توجد لةامج تذهيلية لشغ  الوظا ف القيالية أو ادشةا ية خاصة لالكلية 

  82.33 85.92 78.74 تظام تقييم ألاا الفاملين موحد علي متتوً الاامفة وليس خاص لالكلية 

 

 نقان الضعف

 لراهن بالكليةالتوافق مع الوضع ا %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 .ال يوجد تدريع للقا مين علي التقييم علي  يفية إجةاؤ  وإعدال التقارية 
77.01 78.87 77.94 

 . عدم رضاا الفاملين عن تظام اهجور والحوا ز المفمول ل 
85.63 77.46 81.54 
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 عبار  عن ال حة عامة تطبق علي جمي  ا ز والمكا آ  المقدمة للفاملين لالكلية لمتتوى اهلاا الال حة الحالية لةلط الحو

 82.77 84.51 81.03 .  ليا  ووحدا  الاامفة

 .عدم وجول ال حة مفتمد  خاصة لالكلية لةلط الحوا ز والمكا آ  المقدمة للفاملين لالكلية لمتتوى اهلاا 
83.33 83.57 83.45 

 يتم علي أأس موضوعية حيث يقوم ل  رؤأاا اهقتام اه اليمية وادلارية لطةيقة ذاتية لحتة. التقييم ال 
76.44 84.51 80.48 

 .عدم  فاية الم شةا  المتت دمة  ي التقييم للحكم علي ألاا الفاملين لالكلية 
79.31 77.93 78.62 

  م دحتياجاتهم. النظام المطبق لالكلية للحو ز غية الفالية للفاملين غية مال 
77.59 77.46 77.53 

  للحفاظ علي ادتضباط وادلتزام لالتلو يا  المهنية والوظيفية من جاتع الفاملين.ال يوجد تظام متتق  خاص لالكلية 
77.59 70.42 74.01 

  لين غيااة  فااال للحفاااظ علااي ادتضااباط وادلتاازام لالتاالو يا  المهنيااة والوظيفيااة ماان جاتااع الفااامالنظااام المطبااق لالكليااة

 67.85 63.85 71.84  ويطبق لشك  غية  ام .

 .ال توجد إجةااا  محدل  لزيال  لرجة والا وإتتماا الموظفين للكلية 
79.31 76.53 77.92 

 .عدم وجول مكتع أو آلية لبحث لشكاوً الفاملين لالكلية 
72.41 80.28 76.35 

 لار  الفليا غية  فال.النظام الموجول حاليًا لنق  شكاوً الموظفين إلي اد 
76.02 80.28 78.15 

 80.00 79.68 80.41 اإلجمالي

 
 الفلسفة واألمناط اإلدارية ونظم املعلومات: -3

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 84.05 91.08 77.01 والتطوية لصالع الفم . اديمان القوً لدً إلار  الكلية لالتغيية 

 .83.46 78.40 88.51 تشا  إلار  الكلية الفاملين لم تلف  ئاتهم علي التاديد وادلتكار  ي عملهم 
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  حةص إلار  الكلية والقيالا  اه اليمية علي تلقي لورا  تدريبية من مشةواFLDP .85.96 86.85 85.06 لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ادلارية 

 .84.58 81.22 87.93 إرتفاا لرجة والا وإتتماا أ ةال ادلار  الفليا والوأطي للكلية 

  .79.07 81.69 76.44 قبول وإلتزام أ ةال ادلار  الفليا والوأطي لالكلية لتحم  متئوليا  وتبفا  التطوية 

 .76.25 76.06 76.44 وجول تمط قيالً أ اليمي ليمقةاطي لاخ  الكلية 

 79.28 79.81 78.74 عد النمط القيالً التا د لالكلية علي خلق وتشة ؤقا ة م أتية إياالية.يتا 

 .76.51 78.87 74.14 يتاعد النمط القيالً التا د لالكلية علي  الفم  لةوح الفةيق  ي إتااز المهام والمتئوليا  علي متتوً الكلية 

 79.15 78.40 79.89 لتدريس والفاملين علي  التاديد وادلتكار.يتاعد النمط القيالً التا د لالكلية أعضاا هيئة ا 

 .82.31 78.40 86.21 يتاعد النمط القيالً التا د لالكلية  ي حفز الفاملين ول فهم للفم  الاال 

 .82.96 85.45 80.46 وجول أياأا  خاصة لالكلية تشم  جواتع التفليم أواا لمةحلة البكالوريوس أو الدراأا  الفليا 

 .79.80 80.28 79.31    وجول أياأا  ولوا ع مالية وإلارية حكومية وجامفية تغطي م تلف ادلارا  الموجول  لالكلية 

  .84.47 82.16 86.78 توجد أهداف مفلنة تغطي م تلف مااال  الفم  لالكلية 

  .88.75 95.31 82.18 توجد أللة لقواعد وإجةااا  الفم  تتمف   ي قواتين حكومية ولوا ع جامفية 

 .87.91 92.49 83.33 يوجد إلتزام صارم من قب  الفاملين لقواعد وإجةااا  الفم  المتاحة لالكلية 

 .85.66 86.85 84.48 يوجد تظام  فال للتفام  م  حاال  ال ةو  علي قواعد وإجةااا  الفم  المتاحة لالكلية 

 85.00 77.46 92.53  اليمية وأعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم  قط. يتوا ة للكلية تظام للةقالة الداخلية خاص لاهقتام اه 

 . 91.85 95.77 87.93 ت ض  الكلية للةقالة المالية من خالل الاهاز المة زً للمحاأبا 

    ت ضاا  الكليااة للمةاجفااة الداخليااة  يمااا يتصاا  لالقاادر  الم أتااية والفاعليااة التفليميااة ماان مة ااز تطااوية اهلاا الاااامفي
 المنصور . لاامفة

87.93 90.61 89.27 

  ت ض  الكلية للمةاجفة ال ارجية  يما يتص  لالقدر  الم أتية والفاعلية التفليمية من الهيئة القومية لضمان جول  التفليم
 وادعتمال.

90.80 94.84 92.82 

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 

 التدريس

 ومعاونيهم

 المتوسط العام ييناإلدار

     مااااال  الفماا  لالكليااة التفليمياا  والبحفياا   توجااد ماموعااة ماان قواعااد البياتااا  ادلكتةوتيااة المتميااز  التااي تغطااي جمياا

 .وال دم  الماتمفي 
89.66 92.49 91.07 
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  .91.34 95.31 87.36 تقدم تظم المفلوما  الحالية البياتا  الدقيقة والصحيحة للفاملين لالكلية 

 86.92 91.08 82.76 دم تظم المفلوما  الحالية البياتا  والمفلوما  عند الحاجة إليها لشك   ورً وأةي .تق 

               تتو ة لدً الكلية ادمكاتياا  المالياة والقادرا  البشاةية الالزماة لتحليا  البياتاا  لالشاك  الاذً يمكان مان إأات دمها  اي

 إت اذ القةارا  لالكلية.
85.06 79.81 82.44 

 87.71 89.20 86.21 ت وخزن وتحديث وإأتةجاا البياتا  لتهولة ولواأطة الفاملين وو ق تماذ  مميكنة ومحدل . يتم حف 

 ." 87.13 89.20 85.06 يتم ادعتمال علي أحد  التقنيا   ي توؤيق وتحلي  وإأتةجاا البياتا  "قواعد البياتا 

 لية "الشبكا  المحلية يتم ادعتمال علي أحد  التقنيا   ي ميكنة اهعمال لالكLAN." 86.78 88.26 87.52 

 .90.45 92.96 87.93 الكلية مشتة ة    مشةوا ميكنة النظم الاامفية 

 .88.65 91.08 86.21 تفد تظم المفلوما  المتت دمة لالكلية من النظم المتميز  إذا ما قورتج لالنظم المتت دمة  ي المنظما  المماؤلة 

 87.58 87.79 87.36 صاال  المكتولة لصفة أأاأية  ي ألاا الفم  لالكلية. يتم ادعتمال علي ادت 

   .87.45 86.38 88.51 تقوم لفا إلارا  وقطاعا  الكلية ل عدال تقارية أنوية لإلتااز يتم تضمينها  ي التقةية التنوً للكلية 

 85.23 83.10 87.36 ة وادلارا  المماؤلة لالاامفة.توجد لالكلية شبكة إلكتةوتية لاخلية لتبالل المفلوما  لين إلارا  الكلي 

          يتم إأتحدا  وتطوية تظم المفلوما  وادتصاال  علي متتوى الاامفاة لتتاتوعع التطاورا  الم تلفاة  اي ليئاة الفما

 لالكلية.
79.89 90.14 85.02 

 85.38 86.33 84.43 اإلجمالي

 

 نقان الضعف

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 .63.28 61.03 65.52 ال يتواجد تظام للةقالة الداخلية علي اهقتام ادلارية لالكلية 

 .65.73 64.79 66.67 ال تتت دم الكلية أً توا من التقارية لتتيية ومتالفة الفم  وال توجد تماذ  أو أشكال محدلل  لهذ  التقارية 

 .84.16 79.81 88.51 إت فا  الحوا ز المالية واهللية المقدمة  للفاملين وأعضاا هيئة التدريس لالكلية 

 .76.02 75.59 76.44 تتت دم اهتماط القيالية التا د  لالكلية الحفز التلبي أ فة من الحفز ادياالي لد   الموظفين للفم  الاال 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

53 

    ل البحاث الفلماي وخدماة الماتما  وتنمياة البيئاة والناواحي المالياة، حياث أن          عدم وجول أياأا  خاصة لالكلياة  اي مااا
 التياأا  الموجول  عامة تطبق لشك  مة زً علي جمي   ليا  الاامفة.

73.56 77.00 75.28 

 . 72.67 69.48 75.86 عدم وجول آلية لمةاجفة وتحديث أياأا  الكلية و ق المتتادا  والظةوف المتغية 

  71.52 69.48 73.56 واضحة وغية محدل  وغية مفةو ة لدً الفاملين لالكلية.اههداف غية 

 .72.25 73.24 71.26 ال توجد م شةا  ومقاييس لمتالفة مدً تحقيق الفاملين ههدا هم 

 .74.66 72.30 77.01 أهداف الفم  لالكلية عامة وغية متدرجة حتع المتتويا  ادلارية الم تلفة 

   79.33 79.34 79.31 من قب  الفاملين  ي صياغة أهداف الكلية.المشار ة المحدول 

      تقتصة مشار ة الفاملين  ي صياغة أهداف الكلية علي تو ية البياتا  الالزمة لصياغة اههداف من خاالل وأاا   جما
 البياتا  الم تلفة.

78.16 82.63 80.40 

 .73.04 71.36 74.71 ال توجد أللة خاصة تحدل قواعد وإجةااا  الفم  لالكلية 

  71.34 68.54 74.14 قواعد وإجةااا  الفم  و ق المتغيةا  الم تلفة. ال يتم تحديث أو تبتيط 

 71.45 67.61 75.29 لفم  لالكلية من قدر  الفاملين علي ادلداا وادلتكار.تحد ادجةااا  والقواعد الحالية المنظمة ل 

 70.14 69.01 71.26 محاأبة عن النتا ج.ال توجد آلية محدل  لالكلية للمتاالة أو ال 

 .72.05 69.95 74.14 ال يتم إت اذ إجةااا  ل لق تظام للةقالة الذاتية لدً الموظفين 

 .71.26 71.83 70.69 ال توجد أللة لمقاييس وم شةا  لتقييم ألاا الوحدا  التنظيمية الم تلفة لالكلية 

 74.37 73.14 75.59 اإلجمالي

 

 

 تحتية وجتهيزات أماكن التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع:البنية ال -2

 نقان القوة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

               تتو ة لدً الكلياة التاهيازا  والتقنياا  المال ماة للتفلايم والاتفلم مان مفاما  ومادرجا  وقاعاا  تادريس وشابكة إتتةتاج
 اأع آلي ومزارا تفليمية. ومفام  ح

85.06 

 ( مفم  مت صم.31يوجد لالكلية ) 87.93 

 ( قاعة محاضةا .01يوجد لالكلية ) 95.40 

 (  ش م. 320يوجد لالكلية قاعة للم تمةا  مكيفة تت ) 91.95 

 (  ش م. 92يوجد لالكلية قاعة للمناقشا  وادجتماعا  مكيفة تت ) 82.18 
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   والفصااول الدراأااية والمفاماا  ماا  الفمليااة التفليميااة ماان حيااث االضاااا  والتهويااة ووأااا     تااتالام قاعااا  المحاضااةا
 المناأبة. االيضاح

88.51 

   تم تزويد قاعا  المحاضةا  ولفا المفام  لالكلية لذجهز  عة  البياتا (Data show). 91.38 

 ( جهاز حاأع آلي.002( مفام  حاأع آلي تضم )3يوجد لالكلية عدل ) 85.06 

  . 77.59 توجد لالكلية مزرعتين تفليميتين أحدهما لاهراضي القديمة واهخةً لاهراضي الاديد 

 .68.97 إتشاا وحد  للصياتة لالكلية لتتولي عمليا  الصياتة الدورية لالكلية 

 .75.86 متاحا  وتاهيزا  المفام  الم تلفة لالكلية تحقق المفايية القياأية 

   79.31 لالكلية تحقق المفايية القياأية.   المحاضةا  والفصول الدراأيةقاعامتاحا  وتاهيزا 

 .78.16 تصيع الطالع من المدرجا  وقاعا  المحاضةا  والفصول الدراأية مناأع للمفايية القياأية 

 .87.36 تصيع الطالع من المفام  مناأع للمفايية القياأية 

 77.01 ن مفالي لممارأة الطال  لألتشطة الةياضية الم تلفة.وجول القةية اهوليمبية لاامفة المنصور   مكا 

 76.44 . فاية التاهيزا  والمفدا  المتاحة وصالحيتها لتحقيق اهمن والتالمة لمباتي ومنشآ  الكلية 

 .90.80 تو ة الكوالر البشةية المدرلة دأت دام مفدا  وتاهيزا  اهمن والتالمة لالكلية 

 ي المداخ  والم ار  ال اصة لالمباتي والمفام  وقاعا  التادريس لتادل علاي أماا ن ال اةو       وجول لوحا  إرشالية عل
 . ي حالة حدو  حةا ق

76.44 

  73.56 .وجول عالما  تحذيةية من الم اطة الم تلفة  م اطة الكهةلاا والكيماويا 

 

 نقان القوة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 نيهمومعاو أعضاء هيئة التدريس

 .إت اذ ادجةااا  المالية وادلارية دتشاا تظام آلي لإلتذار  ي حالة حدو  حةا ق لالكلية 
68.97 

 .وجول آلية مفتمد  وموؤقة لتحديد ادحتياجا  الحقيقية للماتم  المحيط لالكلية 
71.26 

          ياجاا  الحقيقياة للماتما  المحايط    لتحدياد ادحت وجول خطة تنفيذياة موؤقاة ومفتماد  مان مالاس الكلياة ومتكاملاة الفناصاة 

 74.14 تشم  جمي   ئا  الماتم  المحلي.

 .وجول خطة مفتمد  وموؤقة ل دمة الماتم  وتنمية البيئة لالكلية 
69.54 

 . وجول عالقا  متتمة  ومتتقة  ومتنوعة وإتصاال  لا مة م  اهطةاف المتتفيد 
73.56 
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 وتيهم  ي لةامج خدمة الماتم .تنوا مااال  متاهمة أعضاا هيئة التدريس ومفا 
72.41 

   . مشار ة أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم من جمي  اهقتام الفلمية  ي  ي لةامج خدمة الماتم 
68.39 

 .البدا  ي إشةا  الطال   ي لةامج خدمة الماتم  وتنمية البيئة 
76.44 

 اإلجمالي
79.39 

 

 

 

 

 

 

 

 نقان الضعف
 بالكلية التوافق مع الوضع الراهن %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

 .94.83 ال يوجد لالكلية مفم  مة زً يضم جمي  ت صصا  الكلية 

  .90.80 مكان متاحة وتاهيزا  المكتبة غية مال مة لتذلية لورها  ي خدمة الفملية التفليمة لالكلية 

 89.66 ي دأتكمال إتشاا لفا  ليا  ووحدا  الاامفة.إأتقطاا أجزاا من المزرعة التفليمية البحفية للكلية لالحةم الاامف 

 .79.89 اهجهز     م تلف المفام  صالحة للفم  ولكنها قديمة ومتهالكة وتحتا  ال  عمليا  صياتة لورية 

 .79.31 ال توجد خطة لالكلية لصياتة اهجهز  الم تلفة    جمي  اهقتام الفلمية 

 83.33 ياتة اهجهز  الم تلفة    جمي  اهقتام الفلمية.عدم وجول ميزاتية  ا ية لالكلية لص 

 .85.63 مكان متاحة وتاهيزا  المكتبة ال تحقق المفايية القياأية 
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  86.78 .أما ن لالكلية م صصة لممارأة اهتشطة الم تلفة ولصفة خاصة الةياضية منهاعدم وجول 

 78.74 ة لاخ  الكلية ال  عمليا  صياتة لورية.حاجة لالقاعا  الم صصة لممارأة اهتشطة الةياضية البتيط 

  .82.18 اهما ن المتاحة لالكلية لممارأة اهتشطة الطاللية الم تلفة ال تحقق المفايية القياأية 

  81.61 آلية تحديد ادحتياجا  الحقيقية للماتم  المحيط لالكلية حت  اهن.عدم تنفيذ 

  المفتمد  والموؤقة من قب  الكلياة والتاي لام تتاتند إلاي تحدياد ادحتياجاا  الحقيقياة         تنفيذ خطة خدمة الماتم  وتنمية البيئة

 للماتم  المحيط لالكلية.
78.16 

  83.33 لتموي . لتحديد ادحتياجا  الحقيقية للماتم  المحيط لالكليةحاجة ال طة التنفيذية المقتةحة 

 79.89 ماتم  المحلي.عدم  فاية إجةااا  توؤيق ال دما  التي تقدمها الكلية لل 

            عدم وجول لةوتكوال  أو آليا  منظمة لفالقاة الكلياة لااهطةاف المتاتفيد  لماا يضامن إأاتمةار وإأاتقةار وتطاور تلاك

 الفالقا   ي المتتقب .
83.91 

 .83.33 عدم تقنين وتنظيم لور الطال   ي لةامج خدمة الماتم  وتنمية البيئة لالكلية 

 83.84 اإلجمالي

 

 

 اليب التعليم والتعلم ودعم الطالب:أس -5

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب

 . 83.62 84.20 83.04 تقدم الكلية متاعدا  عينية مقدمة للطال  من خالل شةاا ماللس جديد  أو تو ية ماللس لهم من التبةعا 

 ية لتقاديم لعام ماالي للطاال  غياة القاالرين مان خاالل أادال المصاةو ا  الدراأاية وشاةاا الكتاع والماذ ةا                تقوم الكل
 الدراأية من صندوق التكا   لالكلية ولنك تاصة ادجتماعي.

87.93 
86.04 

86.99 

    توقيا  الكشاف الطباي    تتتفيد الكلية من ادمكاتيا  الطبية المتميز  لاامفة المنصور  وخاصة متتشافي الطلباة الااامفي ل
 وصةف اهلوية الالزمة لهم.

81.03 79.90 80.47 

 .86.41 88.33 84.48 توجد آلية موؤقة ومفتمد  من الكلية لدعم الطال  المتفوقين لالكلية ماليًا 
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 .86.39 86.00 86.78 تقدم الكلية للطال  أتشطة إجتماعية ورحال  علمية وتة يهية لاخ  الامهورية 

 81.29 78.09 84.48 للطال  أتشطة رياضية متنوعة تشم   ة  القدم والطا ة  وتنس الطاولة والتباحة والشطةتج ... ال .  تنظم الكلية 

 . 87.84 88.90 86.78 تقدم الكلية للطال  أتشطة  نية متنوعة تشم  الفن التشكيلي والنقد المتةحي واهعمال ال شبية ... ال 

  87.47 87.01 87.93  ي اهتشطة الم تلفة من خالل اهأة الطاللية.تتيع الكلية للطال  المشار ة 

 . 85.71 85.21 86.21 تقدم الكلية للطال  أتشطة ؤقا ية م تلفة تشم  متالقا  الشفة وماال  الحا ط والقصة القصية  ... ال 
 86.60 89.30 83.91 دورا  الكشفية وادرشالية ... ال .تقدم الكلية للطال  أتشطة متميز   ي ماال الاوالة تشم  المفتكةا  والكةتفاال  وال 

 .88.35 89.34 87.36 يشار  عدل  بية من الطال   ي اهتشطة الطاللية الم تلفة التي تقدمها لهم الكلية 

     .81.10 78.87 83.33 يوجد لالكلية مكتع لمتالفة ال ةياين ل  أهداف مفتمد  وموؤقة ومفلنة 

  تقاديم  ، ولالتنتايق ما  رجاال اهعماال    هام  ل تقاديم المتااعد   الفما ، و  لذماا ن تهم متاالف لل ةياين تشم   تقدم الكلية خدما
إعادال لاةامج   ، والوظاا ف المتاحاة وشاةوطها    دعاالن عان  ، والبحث عان  اةص عما  لهام، وا    لتنمية قدراتهم ادرشالا 

 .تهم منهاأتفالإومتالفة لهم  تدريبية
82.76 85.36 84.06 

 التواصا  ما  ال اةياين   لل اةياين، و  إتشاا قاعاد  لياتاا   متالفة ال ةياين لالكلية مكوتة من ؤال  مةاح : توجد ألية ل ،
 لل ةياين. خلق  ةص عم و

88.51 90.02 89.27 

    تتبناا  الكليااة المفااايية القياأااية اه اليميااةARS     اا  لةاماهااا التفليميااة الحاليااة والمفااايية اه اليميااة القياأااية القوميااة 
NARS  لبةاماها التفليمية الاديد. 

86.78 - 86.78 

 . 90.80 - 90.80 توجد لالكلية قوا م لالمفايية اال اليمية القياأية والمفايية اال اليمية القياأية القومية لامي  الت صصا 

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 مالمتوسط العا الطمب

 .88.51 - 88.51 تم إعال  توصيف البةامج التفليمية والمقةرا  الدراأية لالكلية لما يتوا ق م  المفايية القياأية اه اليمية 

    تم تنفيذ لةامج توعي  هعضاا هيئة التدريس والهيئة المفاوتة  لالمفايية اال اليمية وأأس توصيف المقاةرا  والباةامج
 ورش  عم (. 00 اليمي  القياأي  )لما يتوا ق م  المفايية اه

89.66 - 89.66 

 .89.08 - 89.08 تم إعتمال تبني المفايية اال اليمية من ماالس اهقتام الفلمية ومالس الكلية ؤم تم وضفها عل  موق  الكلية ادلكتةوتي 

 87.36 - 87.36 ياأية القومية.عند تصميم البةامج التفليمية الاديد  تم اهخذ    اهعتبار المفايية اه اليمية الق 

 .86.21 - 86.21 تم وض  ألي  للمةاجفة الداخلية المتتمة  لضمان توا ق المقةرا  والمفايية اال اليمية القياأية القومية 

 .83.33 - 83.33 تتم مةاجفة الكلية لاخليًا وخارجيًا تمهيدًا دعتمالها علي أأاس المفايية اه اليمية القياأية القومية 

 .82.18 - 82.18 توجد لالكلية آلية ل جةااا  موؤق  للمةاجفة الدورية للبةامج الدراأية 
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  تم إأتحدا  تظام تةجيحي للنقاط(Scoring System.تتم عل  أأاأة المةاجفة الدورية للبةامج التفليمية لالكلية ) 86.21 - 86.21 

 86.21 - 86.21 حقيق رأالة وأهداف الكلية. البةامج التفليمية التي تقدمها الكلية تفد مناأبة لت 

   .87.36 - 87.36 تم ادتتهاا من توصيف جمي  البةامج التفليمية والمقةرا  لالكلية 

             توجد إأتةاتياية للتفليم والتفلم لالكلية مفتماد  وموؤقاة ومفلناة علاي موقا  الكلياة والادلي  االرشاالى للطالاع شاار   اي
 نية لاخ  وخار  الكلية.إعدالها  ا ة اهطةاف المف

86.78 - 86.78 

  يتم مةاجفة إأتةاتياية التفليم والتفلم لالكلية  ي ضوا النتا ج التفليمية المتتهد ةILO's    من خالل الما تمةا  التانوية
 .لألقتام لفد تحلي  تتا ج اأتقصاا الطال  وأعضاا هيئة التدريس وتتا ج االمتحاتا 

88.51 - 88.51 

 (  مقةر لراأي ال  مقةرا  الكتةوتية وتم وضفها علي الشبكة الدولية للمفلوما .91تم تحوي ) 87.50 87.00 87.93 

    يقوم الطال  لتقييم المقةرا  الدراأية أنويًا من خالل إأتقصاا موج  للطال  من خالل تظام الفارالي لضمان الااول
 علي موق  الاامفة.

86.21 89.18 87.75 

 يم الطال  للمقةرا  الدراأية واعالن أعضاا هيئة التدريس لنتا ج االأتقصاا لتال ي أوجاة القصاور   يتم تحلي  تتا ج تقي
  ي المقةرا   ي اهعوام التالية.

86.78 - 86.78 

    توجد لالكلية لةامج مفتمد  وموؤقة للتدريع الميدات  للطال  لاخ  وخار  لداًا من طال  الفةقة الفاتية والمنقاولين إلاي
 فالث و ذلك لطال  الفةقة الفالفة المنقولون إلي الفةقة الةالفة.الصف ال

83.33 90.50 86.91 

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب

 ؤالؤة شاهور لابفا الشاة ا     يوجد لةتامج تدريبي لالكلية لتدريع الطال  لفد الت ة   ي الفديد من الت صصا  لمد  
 ال اصة والمزارا من خالل مة ز لعم الصناعا  الصغية  والمتوأطة.

85.06 66.50 75.78 

 .91.12 98.90 83.33 يقوم طال  الصف الةال  ل جةاا لحث للت ة  خالل الفص  الدراأي الفاتي لح  مشكلة قا مة  ي ماال الت صم 

   تااام الفلمااا  هاااو المصااادر اهأاأاااي للاااتفلم لادضاااا ة لفاااد  مصاااالر إضاااا ية      يفاااد الكتاااا  الااااامف  المفتماااد مااان الق
 المقةرا  االلكتةوتية.منها الكتع والمةاج  الموجول  لالمكتبة وشبكة المفلوما  الدولية، و

79.89 78.98 79.44 

        لمقاةرا  الم تلفاة لهاذ     توجد لالكلية الفديد من المزارا ال اصاة لاالبةامج التفليمياة الم تلفاة ل دماة الااتاع التطبيقا  ل
 البةامج  اًل    ت صص .

78.16 69.90 74.03 

  توجد لالكلية الفديد من الوحدا  التفليمية ال اصة لالبةامج التفليمية الم تلفة ل دمة الااتع التطبيق  للمقةرا  الم تلفة
 لهذ  البةامج  اًل    ت صص .

79.89 80.23 80.06 

 89.66 90.23 89.08 فام  م  مشكال  التفليم الت  تواجهها.توجد أياأا  تطبقها الكلية للت 
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        تحاااةص الكلياااة علاااي تنويااا  أأااااليع التقاااويم لتشااام  إختباااارا  لورياااة محااادل  الموعاااد وإختباااارا  عملياااة وشااافهية
 وتحةيةية.

92.53 91.34 91.94 

 85.78 84.97 85.79 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقان الضعف

 لكليةالتوافق مع الوضع الراهن با %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب

             ال تتوا اق أياأاا  القباول الحالياة للطاال  المصاةيين والوا اادين لالكلياة ما  الةأاالة والغاياا  واههاداف ادأااتةاتياية
 للكلية.

78.16 80.46 79.31 

 مالس اهعل  للاامفا   اي ضاوا ت صصاا  الطاال      يتم توزي  الطال  علي الكلية و قًا لقواعد القبول التي يحدلها ال
 من مكتع التنتيق علي أأاس الماموا.

92.53 98.90 95.72 

     عاادم إجااةاا اختبااار قاادرا  للتحقااق ماان أن الطااال  المتقاادمين لااديهم مااا ياا هلهم لتحقيااق رأااالة الكليااة وتحقيااق الغايااا
 واههداف ادأتةاتياية.

89.66 86.12 87.89 

   لمفالاة التفار  لاين أياأاا  القباول الحالياة لالكلياة ما  الةأاالة والغاياا  واههاداف ادأاتةاتياية           التوجد محاوال
 للكلية وتة  اهمة لمكتع التنتيق لتوزي  الطال  و ق الماموا  قط.

88.51 68.77 78.64 

  94.81 97.67 91.95 من ماموا طال  الكلية.  %2.0إت فا  أعدال الطال  الوا دين للكلية حيث يمفلون 

  80.84 78.34 83.33 لقبول الطال  المصةيين والوا دين. عدم وجول آلية لمةاجفة وتحديث أياأا  الكلية  يما يتص 
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 .89.19 90.45 87.93 ال توجد خطة للدعم الطاللي لالكلية لضفف ادمكاتيا  المالية وقلة لعم الاامفة وتبةعا  رجال اهعمال 

 97.41 100.0 94.83 ال  لالكلية أو أيار  إأفاف خاصة لالكلية.ال توجد عيال  م صصة للط 

 ( 002-22إت فا  الدعم المالً المقدم للطال  المتفوقين لالكلية .)91.27 92.30 90.23 جني  أنويًا 

 .92.96 98.56 87.36 ال توجد منع لراأية تقدم للطال  المتفوقين لمةحلة البكالوريوس 

 85.82 87.15 84.48 يم خدما  الدعم للطال  ذوً االحتياجا  ال اصة لالكلية.ال توجد آلية موؤقة لتقد 

                تحوي  لفا الطاال  ذوً االحتياجاا  ال اصاة مان الكلياة إلاي لفاا الكلياا  التاي يوجاد لهاا لفاا التاهيازا  التاي
 تتاعدهم التقدم  ي لراأتهم.

77.59 78.68 78.14 

 67.24 - 67.24 وتة لالمفايية اه اليمية القياأية القومية. ضفف وعي أعضاا هيئ  التدريس والهيئة المفا 

 .66.09 - 66.09 تقارية المةاجفة ال ارجية للبةامج التفليمية تتم لون االرتباط لالمفايية القياأية 

 .72.99 - 72.99 عدم تطبيق النظام التةجيحي للنقاط عند المةاجفة الدورية للبةامج التفليمية 

 80.64 86.57 74.71 فليم والتفلم الحالية لالكلية ال تشا  الطال  علي التفلم الذاتي.إأتةاتياية الت 

 83.68 88.00 82.97 اإلجمالي

 املوارد املالية: -6

 نقان القوة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

 لالةقالة الدورية علي إأت دام موارل الكلية المالية.قيام جهة حكومية محايد  هي الاهاز المة زً للمحاأبا   
81.61 

 .إتشاا وحد  للصياتة لالكلية لتتولي عمليا  الصياتة الدورية لالكلية 
90.23 

  .إتشاا لانة من جمي  اهقتام اه اليمية لتحديد إحتياجا  صياتة اهجهز  والمفدا  لالكلية ووض  خطة لتنفيذها 
87.93 

 جال  من القيالا  اه اليمية لتنمية الموارل الذاتية للكلية.وجول محاوال   
87.36 

 .وجول وحدا  ذا  طال  خاص يمكن أن تتاعد  ي تنمية الموارل الذاتية للكلية 
92.53 

 87.93 اإلجمالي

 

 نقان الضعف
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس
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 من ادحتياجا  الففلية %02-01تية الم صصة للكلية حيث ال تغط  أ فة من عدم  فاية الميزا . 
93.10 

  من ميزاتياة الكلياة    %0.2التفليم والبحث الفلمي وخدمة الماتم  حيث أتها تمف  إت فا  الميزاتية الم صصة هتشطة
 89.08 .0222/0226خالل الفام المالي 

 ام موارل الكلية المالية والمالية.عدم وجول أتظمة موؤقة للةقالة علي إأت د 
70.69 

 .عدم ادأتفال  من تتا ج الةقالة علي إأت دام موارل الكلية المالية والمالية 
75.29 

 عدم وجول خطة موؤقة لدعم وصياتة البنية التحتية لالكليـة . 
81.03 

  لدعم وصياتة البنية التحتية لالكلية.عدم تو ة التموي  الكا ي 
85.63 

 وجول خطة مفتمد  وموؤقة لتنمية الموارل الذاتية للكلية عدم. 
79.89 

 82.10 اإلجمالي

 القيم املشرتكة: -7

 نقان القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام اإلداريين

 92.35 93.6 91.1 وتيهم وادلاريين لالكلية.إتتشار قيم ادحتةام  ي التفام  لين أعضاا هيئة التدريس ومفا 

 .93.85 95.5 92.2 حةص أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية علي تحقيق التميز اه اليمي للكلية 

 .95.70 93.3 98.1 إتتشار قيم الفدالة والمتاوا  وعدم التحيز لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية 

 .84.55 85.0 84.1 إتتشار قيم اهماتة والشفا ية والتكام  الش صي والم أتي لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية 

 .85.80 92.2 79.4 إتتشار قيم الدا فية لإلتااز لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية 

 80.60 82.2 79.0 بحفية المتئولة لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.إتتشار قيم الحةية اه اليمية وال 

 .84.75 93.3 76.2 إتتشار قيم الفم  لةوح الفةيق لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية 

 79.60 84.4 74.8 لالكلية. إتتشار قيم المبالر  وادلداا لين أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين 
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 87.15 89.94 84.36 اإلجمالي

 

 نقان الضعف
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

  68.2 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية.عدم إتتشار قيم الشةا ة والتفاون لالمتتوً المطلو  لين 

 68.2 اإلجمالي

 

 

 

 جلودة الداخلية:نظم ا -8

 نقان القوة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

 . 93.68 وجول وحد  ماهز  لكا ة الوأا   والتايزا  الالزمة لضمان الاول  لالكلي 

 .94.83 وجول هيك  تنظيمي مفتمد ومفلن لوحد  ضمان الاول  لالكلية 

 91.95   ومفلنة لوحد  ضمان الاول  لالكلية.وجول ال حة لاخلية مفتمد 

 .89.08 إجةاا التقييم الذات  للكلية أنويًا لصفة متتمة  لواأطة وحد  ضمان الاول  وادعتمال لالكلية 

 .91.38 ادعتمال علي م شةا  توعية وأخةً  مية  ي إجةاا التقييم الذاتي للكلية 

 86.21  ي إجةاا التقييم الذاتي للكلية. هيئة القومية لضمان جول  التفليم وادعتمالادعتمال علي المفايية الموضوعة من قب  ال 

 . 81.61 إت اذ قةارا  تصحيحية لأللاا الكل  للكلية    ضوا تتا ج التقييم الذات 

 .82.76 حدو  تغية ملموس  ي اهلاا الكلي للكلية تتياة ادأتفال  من تتا ج التقويم الذاتي 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

63 

 86.21 اال  متتقبلية للتفزيز والتطوية لالكلية  ي ضوا تتا ج التقويم الذاتي لأللاا الكلي للكلية.تم تحديد ما 

 88.63 اإلجمالي

 

 نقان الضعف
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية %

 ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس

 .عدم مقارتة تتا ج التقويم الذات  للكلية عبة  تةا  زمنية متالحقة 
74.14 

 ة.ـعدم مقارتة تتا ج التقويم الذات  للكلية لالمفايية القياأي 
71.26 

 72.70 اإلجمالي

 الفرص املتاحة: -9

 الفرص

 الموافقةعلي الفرص % 

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب اإلداريين

   منظومة الفملية التفليمية.  يالتحتين المتتمة لذهمية ضمان الاول  و والفالمي وادقليميزيال  االهتمام المحل 
91.38 97.18 90.50 93.02 

 هيئة ضمان الاول  واالعتمال.، وإتشاا اللانة القومية لضمان الاول  واالعتمال 
88.51 94.37 89.34 90.74 

  ل .لتو يد الاو اهوروليواالتحال  الدوليوالبنك  الفاليطةح مشةوعا  للتفاون م  وزار  التفليم 
88.51 94.37 89.34 90.74 

 حصول الكلية علي مشةوا التطوية المتتمة للتذهي  وادعتمال والذً يو ة تموي  مناأع دعدال الكلية لإلعتمال. 
92.53 96.24 90.60 93.12 

  الاول   لفقا ة الوعيتشة   يللمتاعد  مة ز لضمان الاول  وادعتمال ومة ز لتطوية اهلاا الاامفي لالاامفة إتشاا

 96.36 95.56 98.12 95.40 .لاخ  الاامفةاهلاا   يوالتميز 

 .تشاي  وزار  التفليم الفالي لألتماط غية التقليدية للتفليم ومنها التفليم ادلكتةوتي والتاعا  المفتمد  والتفليم المفتوح 
92.53 89.20 92.30 91.34 
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 صال القومي المصةً.اههمية الكبية  لت صصا  الكلية الم تلفة  ي ادقت 
91.38 84.04 88.03 87.82 

   عل  التفليم المفتوح والتفليم عن لفد. االجتماعيالطلع   يالزيال 
85.63 84.04 85.45 85.04 

 .زيال  الطلع علي التفليم الفالي  ي مصة وخاصة من الطال  الفة  ولاهخم  ي ماال الدراأا  الفليا 
82.18 92.02 91.19 88.46 

 أعدال الطال  الوا دين القالمين للاامفة من الدول الفةلية واه ةيقية وا أيوية  نتياة لتداعيا    يالمتزايد  النمو

 81.82 80.23 85.92 79.31 ظةوف عالمية مفاصة .

 
 

 

 الفرص

 الموافقةعلي الفرص % 

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب اإلداريين

 فم  ل ةياي  لية الزراعة جامفة المنصور  تظةًا للتمفة الطيبة للكلية والاول   ي تذهي  ال ةيج تفضي  أوق ال

 76.88 77.75 79.34 73.56 لتوق الفم .

 . 84.45 80.13 88.73 84.48 وجول ليئة زراعية وماتم  أعمال زراعي حول  لية الزراعة جامفة المنصور 

 80.77 77.45 84.98 79.89 مفاهد محلية وعةلية وأجنبية.إمكاتية التفاون والتنتيق م   ليا  و 

 اتتشار ؤقا ة التطوية  ي ماتم  التفليم الفالي. 
84.48 91.08 86.34 87.30 

 .لعم وزار  التفليم الفالي لماهولا  تطوية التفليم 
83.33 89.20 81.20 84.58 

 .92.62 95.60 92.02 90.23 أهولة وأةعة االتصاال  ادلكتةوتية 

 .توا ة تموي  من جها  لولية ومحلية 
75.29 80.28 79.96 78.51 
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 .تفهم وتقدية المتتفيدين النها يين لل دما  التي تقدمها الكلية والمطالبة لتحتينها 
74.71 81.69 75.90 77.43 

 86.48 86.00 88.73 85.00 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 
 :تهديدات احملتملةال -02

 التهديدات

 التهديداتالموافقة علي  %

أعضاء هيئة 
 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطمب اإلداريين

 .87.55 89.90 88.26 84.48 وجول قواتين تتمع ل تشاا جامفا  أهلية/ خاصة 

  91.50 90.33 91.08 93.10 مما ي ؤة عل  جول  ال دمة التفليمية المقدمة. الاامفيعل  التفليم  الحكوميتواض  ادتفاق إأتمةار 

 .92.74 91.23 93.90 93.10 ضفف إقبال الطال  وأولياا اهمور علي ادلتحاق لكليا  الزراعة 

  90.64 89.87 87.79 94.25 .الزراعــة ليا  النظة  الةجفية من الماتم  والدولة ل ةياي 

 وحةماتهم من ميز  وجول قواتين وقةارا  حكومية تحد من الفةص المتاحة أمام خةياي الكلية دمتال  أر  جديد  
 تنا تية م  الت صصا  اهخةً.  

94.83 90.61 92.34 92.59 

  توزي  مكتع التنتيق للطال  عل  قواعد وأياأا  القبول المة زية التي يحدلها المالس اهعل  للاامفا  من خالل
لتناأع لين احتياجا  الدراأة مفيار واحد وهو ماموا الطالع لون مةاعا  الةغبة واالأتفدال ومدى الناا عل   ةالكلي

 وإمكاتيا  الطالع مما ألى إل  ات فا  الدا فية لدى الطال  لاللتكار وادلداا والتميز.

90.80 88.73 93.34 90.96 

 .79.77 89.90 82.16 67.24 جذ  الاامفا  ال اصة هعضاا هيئة التدريس من الكلية 

 73.37 67.56 83.57 68.97 فا  خار  الوطن.ادعارا  الممتد  هعضاا هيئة التدريس إل  جام 

   88.03 90.57 87.32 86.21 عل  متتوى البحو  اهأاأية والتطبيقية. الفلميعن تدعيم التفليم والبحث الزراعي اهعمال قطاا إحاام أصحا 

 .93.48 95.54 92.96 91.95 زيال  مفدال  البطالة مما ي ؤة ألبيًا عل  لا فية الطالع تحو التفوق والتميز 
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  وتذؤية  عل  توعية واأتفدال الطالع الفاتوً التفليم  ةمةحلمتتويا  الطال  القالمين من   يالتدهور المتتمة
 .الفلميوقدرت  عل  ادلداا وااللتكار والبحث  والفكةً الفلميومتتوا  

91.38 90.14 89.14 90.22 

 89.71 95.45 89.20 84.48 ة واالحتياجا  الففلية لتوق الفم .عدم التوازن لين أعدال ال ةياين من الت صصا  الم تلف 

 .86.80 87.98 89.67 82.76 تشب  حاجة أوق الفم  من  لفا الت صصا  مما يقل  من ادقبال عليها وزيال  ادقبال عل  ت صصا  لديلة 

 88.26 89.47 88.88 86.43 اإلجمالي
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 مصفوفة العوامل اإلسرتاتيجيةرابعًا: 

 Strategic Factors Matrix: 

لفد ادتتهاا من إجةاا التحلي  البيئي للكلية، قام  ةيق الفم  لال طة ادأتةاتياية  

ولغة  إأت الص الدالال  ادأتةاتياية لهذا النوا من التحلي ، و ذا لتةتيع أولويا  

 د  ورشة عم تفتمد صياغتها علي تتا ج التحلي  البيئي،  قد عقاههداف ادأتةاتياية التي 

 يمفلون (22)للكلية لمقة مالس الكلية حضةها فوام  ادأتةاتياية الداخلية وال ارجية لتحلي  ال

إلار  الكلية، ورؤأاااهقتام اه اليمية، وممفلين لةؤأاا اهقتام ادلارية لالكلية، وممفلين 

 .هعضاا هيئة التدريس لالكلية

داخلية وال ارجية للكلية ل أت دام أألو  الفصف وقد تم تحلي  الفوام  ادأتةاتياية ال 

 ، وقد جاا  تتا ج هذا التحلي  علي النحو التالي:Brainstormingالذهني 

 

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية: 

Internal Strategic Factors Matrix: 

و  ( تقطااة قاا 099أأاافة التحلياا  البيئااي لكليااة الزراعااة جامفااة المنصااور  عاان وجااول )     

ويوضاع الاادول التاالي توزيا  تلاك النقااط علاي الفناصاة         ، ( تقطة ضفف لاخلية66لاخلية، و)

 الم تلفة للتحلي .

 عدد نقاط الضعف عدد نقاط القوة اجملال

 .6 09 الهيك  التنظيمي 

 .33 32 الموارل البشةية 

 . 01 33 الفلتفة واهتماط ادلارية وتظم المفلوما 

 ا  أما ن التفليم والتفلم  والبحث البنية التحتية وتاهيز

 الفلمي وخدمة الماتم .
09 09 

 . 09 36 أأاليع التفليم والتفلم ولعم الطال 

 .9 1 الموارل المالية 

 0 2 .القيم المشتة ة 

 0 6 .تظم الاول  الداخلية 

 99 061 اإلمجالي
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ليااة الزراعااة جامفااة المنصااور  أن تظاام الاااول      مااا أظهااة  تتااا ج التحلياا  البيئااي لك   

الداخلية، يليها الموارل المالية، ؤم القيم المشتة ة قد جاا   ذ فة الفناصة قو   ي البيئة الداخلية 

، الماتما   وخدماة  الفلماي  والبحاث  والاتفلم  التفلايم  أما ن هيزا وتا التحتية البنيةللكلية،  ما أن 

، ؤام الماوارل البشاةية قاد جااا   اذ فة عنصاة البيئاة         الطاال   ولعام  والتفلم التفليم أأاليعيليها 

 الداخلية ضففًا.

 نقاط الضعف % نقاط القوة % العناصر

  99.19 20.92 .التنظيمي الهيك 

 22.22 22.10 .البشةية الموارل 

 92.39 21.32 .كليةال  ي المفلوما  تظم و ادلارية واهتماط الفلتفة 

 والبحث والتفلم التفليم أما ن ا هيزوتا التحتية البنية 

 .الماتم  وخدمة الفلمي
96.36 23.22 

 23.92 21.92 .الطال  ولعم والتفلم التفليم أأاليع 

 20.02 29.63 .المالية الموارل 

 92.02 29.01 .المشتة ة القيم 

 90.92 22.93 .الداخلية الاول  تظم 

 11.65 52.86 اإلمجالي

 

للتحلياا  مفلااج   قاااط القااو  والضاافف تقطااة ماان ت  (131) ولصاافة عامااة  قااد تاام إختيااار   

، وذلاك لتحليا  مصافو ة    من إجمالي النقاط التي أ ةزها التحليا  البيئاي الةلااعي للكلياة     (53%)

 .الفوام  ادأتةاتياية الداخلية

 

جامفاة   –لكلية الزراعاة  ادأتةاتياية الداخلية وقد جاا  تتا ج تحلي  مصفو ة الفوام  

 النحو التالي:المنصور  علي 

  

 

 

 

 :اهليكل التنظيمي -0
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 الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان
 المرجحة

 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

    وجااول هيكاا  تنظيماا  مال اام ومفتمااد ومفلاان لتحقيااق
 رأالة الكلية.

 موؤق ومفلن ومحد . - 11 1 00

 الزمااة تتااو ة لالكليااة اهلوا  واهأاااليع والتقنيااا  ال
لتتاااهي  ادتصاااال وتباااالل المفلوماااا  لاااين اهقتاااام    
)شبكة تليفوتا  لاخلية/ شبكة إتتةتج/ قواعاد لياتاا    

 واتظمة إلكتةوتية مت صصة(.

2 1 22 

علاااي لرجاااة عالياااة مااان     -
 اال تمال والتحديث.

    يتاااااعد التنظاااايم الحااااالي علااااي ادرتباااااط لااااالماتم
 المحيط لالكلية إلي حد ما.

 لكن غية  فال.  موجول و - 9 3 0

   وجاول توصاايف وظيفااي محاادل ومفتمااد ومفلاان لكا ااة
 الوظا ف القيالية واه اليمية وادلارية لالكلية.

 موجول ويطبق جز يًا. - 09 3 6

    وجول إلار  مت صصة لمواجهة اهزما  والكاوار
 6 3 3 لالهيك  التنظيمي للكلية.

موجاااااول  وتحتاااااا  إلاااااي   -
 تففي  أتشطتها.

 نظيماااي يفكاااس اههمياااة النتااابية لألتشاااطة الهيكااا  الت
 02 2 1 الة يتية للكلية.

هناااا  لفاااا اهتشاااطة ال  -
 يفكتها الهيك .

   يتاااامع الهيكاااا  التنظيمااااي لتفااااويا التاااالطا  ماااان
المتتويا  ادلارية اهعلاي )الفمياد( إلاي المتاتويا      

 أمين الكلية(. -رؤأاا اهقتام  –اهلتي )الو الا 
2 1 02 

اضاحة  خطوط التفويا و -
 لالهيك .

      اهتشااااطة اهأاأااااية والداعمااااة والمكملااااة موجااااول
لالمتتوى ادلارً الذً يتناأاع وأهميتهاا  اي ضاوا     

 رأالة الكلية.
0 3 9 

هناااا  أتشاااطة توجاااد  اااي   -
 متتويا  غية مناأبة.

     تتاااو ة لكااا  وحاااد  مااان وحااادا  الهيكااا  صاااالحيا
 2 2 0 تتناأع م  المتئوليا  والمهام المو ولة إليها.

موجاااااااول  ومحااااااادل  وال   -
 يوجد تفار  لينها.

      يتم تفويا المتتويا  ادلارياة اهلتاي لشاك   تاالي
)قةرا  تنفيذية مفتمد ( يوضع ادختصاصا  محا   

 التفويا.
2 2 09 

هنااا  تفااويا  تااالي  ااي    -
 مااال  محدل .

 )ب( جماالت الضعف:

       ممارأاااة لفاااا الفااااملين لوظاااا ف ال تتناأاااع مااا
 ف  وظيفة  " ني مفم ".تتكينهم الوظيفي م

 توجد لوظا ف محدول . - 09 0 2

      ًال يوجد تفويا  ي الشائون المالياة، حياث ال تتفاد
صالحيا  أمين الكلياة  يماا ي ام التالفة المتاتديمة      

 جني . 022عن 
2 2 09 

تحااااد ماااان أااااةعة ات اااااذ  -
 القةار  لالكلية.

       تفااذر تطبيااق التوصاايف الااوظيفي لاابفا الوظااا ف
ا ي تغذية" تظةًا لفادم  فاياة أعادال    مف  وظيفة "أخص

 الفاملين.
1 3 01 

لكفااااة  أعاااادال أخصااااا يي  -
 التغذية لالكلية.

       عادم وجاول أأااس أو مفيااار لتحدياد تطااق ادشااةاف
 الوظيفي لاهقتام ادلارية لالكلية.

 ال يوجد مفيار محدل. - 02 2 1

   شااااافور الفااااااملين لمتاااااتوً متوأاااااط مااااان الفدالاااااة
 02 3 9 قب  القيالا  ادشةا ية لالكلية.والمتاوا  لينهم من 

تةجاا  الخااتالف وجهااا     -
 النظة  ي المفهوم.

        عااادم  فاياااة التااادريع  اااي مااااال إلارا  اهزماااا
 02 0 9 والكوار .

غياااة  اااا ي  يماااا ي ااام    -
 الفدل وماال التدريع.

     عااااادم وجاااااول أااااايناريوها  للكاااااوار  واهزماااااا
 والم اطة المتوقفة وخطط للتفام  مفها.

 غية موجول  حت  اهن. - 9 0 9

     عاااادم وضااااوح الفالقااااا  وادرتباااااط ماااا  الماتماااا
 المحيط لالكلية لالهيك  التنظيمي.

 غية واضحة لالهيك . - 02 3 9

    تاااداخ  لفاااا متااائوليا  إلار  الشااائون ادلارياااة
 وإلار  شئون أعضاا هيئة التدريس.

 موجول  وغية م ؤة . - 00 2 3

  3.20  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 
 :املوارد البشرية -0

 التعليق النقان الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

73 

 المرجحة
 )أ( جماالت القوة:

         وجااول عاادل  ااا ي وم هاا  جياادًا ماان أعضاااا هيئاااة
 39 2 6 التدريس لالكلية هلاا اهعمال المطلولة.

يوجااد عااادل  اااا ي م هااا    -
 ومدر  جيدًا.

  واتين واللااوا ع الحكوميااة والاامفيااة  تطبااق الكليااة القاا
للحفاظ علي ادتضاباط وادلتازام لالتالو يا  المهنياة     

 والوظيفية من جاتع الفاملين.  
9 2 02 

يوجاااااد لليااااا  أخالقياااااا    -
 وآلا  المهنة.

     إت فا  تتبة المنتدلين والمفاارين والحاصالين علاي
 00 3 2 أجازا  خاصة من الفاملين لالكلية.

لكنهااااا تتاااابة من فضااااة و  -
 م ؤة .

   جمي  أقتام الكلية لها عدل من أعضاا هيئة التادريس
 02 2 9 يتناأع م  اهعباا الوظيفية الم ولة إليها.   

جميااا  اهقتاااام لهاااا عااادل   -
 مناأع.

      يوجااااد تظااااام صااااارم و فااااال للتفاماااا  ماااا  حاااااال
 02 2 9 الحضور المتذخة وادتصةاف المبكة.

يوجااد تظااام  فااال تتالفاا      -
 ية لاتتظام.إلار  الكل

        تفد مفدال  الغياا  لاين الفااملين لالكلياة  اي الحادول
 09 2 2 المقبولة جدًا وال ت ؤة  ي أية الفم  لالكلية.

تظااام ادلار  لالكليااة يحااد   -
 من مفدال  الغيا .

      يااتم إعااالن تتااا ج التقياايم للفاااملين لفااد إعتمالهااا ماان
 09 2 2 لانة شئون الفاملين لالاامفة.

هااااااا لصااااااور  يااااااتم إعالت -
 مباشة .

   .تةتبط لالفا د المالً. - 00 3 2 لرجة والا وإتتماا الموظفين للكلية متوأطة 
     إت فا  تتبة المنتدلين والمفاارين والحاصالين علاي

أجازا  خاصة من أعضاا هيئة التدريس ومفااوتيهم  
 لالكلية.  

2 3 00 
ماااااان  %2.9ال تتفاااااادً  -

 جملة الفاملين.

 يحتا  لمةاجفة وتفدي . - 6 3 3 الفاملين لالكلية. يوجد تظام لتقييم ألاا 
 )ب( جماالت الضعف:

 .( أنة.12تبلغ ) - 9 0 3 إرتفاا متوأط أعمار الفاملين لالكلية 
    للااوغ عاادل  بيااة ماان الفاااملين لالكليااة التاان القاااتوتي

 00 0 9 .0203-0226للمفاش خالل الفتة  من 
أاااوف يبلغاااون أااان     22 -

 المفاش.
 ريع مزيد من الفااملين  اي مااال الصاحة     الحاجة لتد

 00 0 9 والتالمة المهنية وإلار  اهزما  والكوار .
الفاااادل الااااذً تاااام تدريباااا   -

 محدول.
     ال ياااتم ادأاااتفاتة لبطاقاااا  الوصاااف الاااوظيفي عناااد

 تفيين أو تد  أو تق  الفاملين لالكلية.
 لشك  جز ي. - 02 3 9

    يع ال يوجاااد م صصاااا  مالياااة  ا ياااة لالكلياااة لتااادر
 00 3 2 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم والفاملين لالكلية.

يو ةهاااااااااااااا مشاااااااااااااةوا  -
CIQAP .حاليًا 

       عااادم وجاااول ال حاااة مفتمااااد  خاصاااة لالكلياااة لااااةلط
الحوا ز والمكا آ  المقدماة للفااملين لالكلياة لمتاتوى     

 اهلاا.
9 0 00 

توجااااد ال حااااة ال تااااةتبط    -
 لمتتوً اهلاا.

 ( لالكلية.3عدلهم ) - 01 3 1 لمفام  لالكلية.يوجد عاز  ي أعدال  نيوا ا 
     ال توجاد أأاااليع دأااتقطا  الكفاااا  الالزمااة لشااغ

 02 0 1 الوظا ف الشاغة  لالكلية.  
ال توجاااد أأااااليع خاصاااة  -

 لالكلية.
   الال حاااة الحالياااة لاااةلط الحاااوا ز والمكا اااآ  المقدماااة

عباااار  عااان ال حاااة للفااااملين لالكلياااة لمتاااتوى اهلاا 
 .  بق علي جمي   ليا  ووحدا  الاامفةعامة تط

2 3 00 
ال توجااااد ال حااااة خاصااااة   -

 لالكلية.

   عدم وجول توازن  ي تتبة الذ ور : ادتا  لذعضااا
 02 2 1 (.0:1.6هيئة التدريس لالكلية )

موجاااااول  ولكنهاااااا غياااااة   -
 مقصول .

  3.02  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 

 
 م املعلومات:األمناط اإلدارية ونظالفلسفة و -3

 الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان
 المرجحة

 التعليق



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

71 

 )أ( جماالت القوة:

    ت ض  الكلية للمةاجفة ال ارجية  يما يتص  لالقادر
الم أتاااية والفاعلياااة التفليمياااة مااان الهيئاااة القومياااة     

 لضمان جول  التفليم وادعتمال.
2 2 30 

المةاجفااااااا  ال ارجيااااااة   -
 ظمة ومتتمة .منت

       ت ضااا  الكلياااة للةقالاااة المالياااة مااان خاااالل الاهااااز
 02 2 9 المة زً للمحاأبا .

رقالاااة صاااارمة مااان قبااا    -
 الاهاز.

   تقااااادم تظااااام المفلوماااااا  الحالياااااة البياتاااااا  الدقيقاااااة
 01 3 1 والصحيحة للفاملين لالكلية.  

موجااول  ولكاان يتاات دمها   -
 تتبة متوأطة منهم.

   لبياتاااا  ادلكتةوتيااااة  توجاااد ماموعااااة مااان قواعااااد ا
مااااال  الفماا  لالكليااة  المتميااز  التااي تغطااي جمياا    

 .التفليمي  والبحفي  وال دم  الماتمفي 
1 2 02 

موجااااول  و فالااااة وتتااااية  -
 الفم  لالكلية.

 .تمج ميكنة مفظم النظم. - 02 2 1 الكلية مشتة ة    مشةوا ميكنة النظم الاامفية 
     يماا يتصا  لالقادر     ت ض  الكلية للمةاجفاة الداخلياة

الم أتاااية والفاعلياااة التفليمياااة مااان مة اااز تطاااوية     
 اهلاا الاامفي لاامفة المنصور .

1 2 02 
المةاجفااااااااا  الداخليااااااااة   -

 منتظمة ومتتمة .

    توجد أللة لقواعد وإجةااا  الفم  تتمف   اي قاواتين
 00 3 2 حكومية ولوا ع جامفية.  

موجااااول  ولكنهااااا تحتااااا    -
 تبتيط وتفدي .

  تظاام المفلومااا  المتاات دمة لالكليااة ماان الاانظم      تفااد
المتميااااز  إذا مااااا قورتااااج لااااالنظم المتاااات دمة  ااااي    

 المنظما  المماؤلة.
1 3 01 

تظاااام متميااااز  يتاااات دمها   -
تتاااااابة متوأااااااطة ماااااان  

 الفاملين. 
      يوجااااد التاااازام صااااارم ماااان قباااا  الفاااااملين لقواعااااد

 00 3 2 وإجةااا  الفم  المتاحة لالكلية.
ين التااااازام لفاااااا الفاااااامل -

 شكلي. 
   يتم حفت وخزن وتحديث وإأتةجاا البياتا  لتاهولة

 00 3 3 ولواأطة الفاملين وو ق تماذ  مميكنة ومحدل .  
ياااااتم ولكااااان لااااايس لكااااا     -

 البياتا . 
 )ب( جماالت الضعف:

       إت فا  الحاوا ز المالياة واهللياة المقدماة  للفااملين
 09 0 2 وأعضاا هيئة التدريس لالكلية.

مشااةوا رلااط مقبولااة لفااد  -
 الدخ  لالاول .

   تقتصاة مشااار ة الفاااملين  ااي صااياغة أهااداف الكليااة
علااي تااو ية البياتااا  الالزمااة لصااياغة اههااداف ماان  

 خالل وأا   جم  البياتا  الم تلفة.
2 3 00 

يشاااااار ون  ااااا  حتاااااع    -
 ت صص  وقدرت .

       المشااار ة المحاادول  ماان قباا  الفاااملين  ااي صااياغة
 01 3 1 أهداف الكلية.

ار ون  ااااا  حتاااااع  يشااااا -
 ت صص  وقدرت .

     تتت دم اهتماط القيالية التا د  لالكلياة الحفاز التالبي
 00 3 2 أ فة من الحفز ادياالي لد   الموظفين للفم  الاال.

الحفااز التاالبي أااا د علااي    -
 الحفز ادياالي.

      عدم وجول أياأا  خاصة لالكلياة  اي مااال البحاث
والناااواحي  الفلماااي وخدماااة الماتمااا  وتنمياااة البيئاااة   

الماليااة، حيااث أن التياأااا  الموجااول  عامااة تطبااق     
 لشك  مة زً علي جمي   ليا  الاامفة.

9 3 02 

توجاااااد أياأاااااا  عاماااااة    -
 ليتج خاصة لالكلية.

       أهااداف الفماا  لالكليااة عامااة وغيااة متدرجااة حتااع
 02 0 1 المتتويا  ادلارية الم تلفة.

محاااادل  ومتدرجااااة ولكاااان  -
 تحتا  تفدي .

 للااة خاصااة تحاادل قواعااد وإجااةااا  الفماا  ال توجااد أ
 00 3 2 لالكلية.

توجااد أللااة لكاان ال تغطااي   -
 جمي  جواتع الفم .

      عاادم وجااول آليااة لمةاجفااة وتحااديث أياأااا  الكليااة
 و ق المتتادا  والظةوف المتغية .

 ال توجد آلية محدل . - 01 3 1

    ال توجاااد م شاااةا  ومقااااييس لمتالفاااة مااادً تحقياااق
 01 3 1 م.الفاملين ههدا ه

توجاااااد ولكنهاااااا مةتبطاااااة   -
 لتحقيق اههداف جز يًا.

     ًال يتم إت اذ إجةااا  ل لق تظام للةقالاة الذاتياة لاد
 02 1 2 الموظفين.

ال يوجاااااااد ولاااااااام تت ااااااااذ   -
 إجةااا  ل .

  3.07  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 :خدمة اجملتمعالبنية التحتية وجتهيزات أماكن التعليم والتعلم والبحث العلمي و -2

 الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان
 المرجحة

 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

 . ( قاعااااااااااة 01يوجااااااااااد ) - 02 2 9 يوجد لالكلية عدل  ا ي من قاعا  المحاضةا
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 محاضةا .
   . يوجد لالكلية قاعة ماهز  للم تمةا 

9 1 31 
( 320قاعة مكيفاة تتا  )   -

  ةل. 
 يد قاعا  المحاضةا  ولفا المفاما  لالكلياة   تم تزو

 1 2 02 .(Data show) لذجهز  عة  البياتا  
جميااااااااااااااا  قاعاااااااااااااااا    -

 المحاضةا  ماهز .
        تاااو ة الكاااوالر البشاااةية المدرلاااة دأااات دام مفااادا

 وتاهيزا  اهمن والتالمة لالكلية.
 الفدل يحتا  لزيال . - 00 3 2

    ية تااااتالام قاعااااا  المحاضااااةا  والفصااااول الدراأاااا
والمفاماا  مااا  الفملياااة التفليميااة مااان حياااث االضااااا    

 المناأبة. والتهوية ووأا   االيضاح
1 2 02 

جمياا  القاعااا  والمفاماا   -
 تتتو ي الشةوط.

 .( مفم .31يوجد ) - 02 2 9 يوجد لالكلية عدل  ا ي من المفام  المت صصة 
 .تصيع الطالع من المفام  مناأع للمفايية القياأية 

9 3 00 
لفاادل  ااا ي ولكاان لفااا ا -

 المفام  تحتا  توأف .
       تتاااو ة لااادً الكلياااة التاهيااازا  والتقنياااا  المال مااااة

للتفليم والتفلم من مفام  ومادرجا  وقاعاا  تادريس    
 وشبكة إتتةتج ومفام  حاأع آلي ومزارا تفليمية.  

1 2 02 
 متو ة  لشك  جيد. -

         يوجاد لالكلياة عادل مناأاع مان مفاما  الحاأاع ا لااي
 00 2 3 ( جهاز حاأع آلي.002تضم )

( مفام  حاأاع  3يوجد ) -
 آلي.

   . (  ةل. 92مكيفة وتت  ) - 1 2 0 يوجد لالكلية قاعة ماهز  للمناقشا  واالجتماعا 
 )ب( جماالت الضعف:

    ال يوجاااااد لالكليااااااة مفماااااا  مة اااااازً يضاااااام جمياااااا
 ت صصا  الكلية.

 م طط لالمبني الاديد. - 02 3 2

 لمكتبااة غيااة مال مااة لتذليااة مكااان متاااحة وتاهياازا  ا
 لورها  ي خدمة الفملية التفليمة لالكلية.  

 م طط لالمبني الاديد. - 01 3 1

      اأتقطاا أجزاا من المزرعاة التفليمياة البحفياة للكلياة
لااااالحةم الاااااامفي دأااااتكمال إتشاااااا لفااااا  ليااااا    

 ووحدا  الاامفة.
9 0 00 

تاا ؤة أاالبيًا علااي الفمليااة   -
 البحفية والتفليمية.

  أما ن لالكلية م صصة لممارأة اهتشاطة  عدم وجول
 2 0 2 .الم تلفة ولصفة خاصة الةياضية منها

تتولهااا القةيااة اهوليمبيااة    -
 لالاامفة.

      مكااان متاااحة وتاهياازا  المكتبااة ال تحقااق المفااايية
 القياأية.

 م طط لالمبني الاديد. - 2 0 2

    ة عدم وجول لةوتكوال  أو آليا  منظماة لفالقاة الكليا
لاااهطةاف المتااتفيد  لمااا يضاامن إأااتمةار وإأااتقةار   

 وتطور تلك الفالقا   ي المتتقب .
2 3 00 

موجااااول  ولكاااان تحتااااا    -
 للمزيد.

         عاادم وجااول ميزاتيااة  ا يااة لالكليااة لصااياتة اهجهاااز
 الم تلفة    جمي  اهقتام الفلمية.

 ميزاتية محدول . - 02 0 1

    د ادحتياجااا  لتحديااحاجااة ال طااة التنفيذيااة المقتةحااة
 00 3 2 لتموي . الحقيقية للماتم  المحيط لالكلية

تمول لفا أتشطتها مان   -
 الاامفة.

   عااادم تقناااين وتنظااايم لور الطاااال   اااي لاااةامج خدماااة
 الماتم  وتنمية البيئة لالكلية.

 مقننة لشك  جز ي. - 00 3 2

     اهمااا ن المتاحااة لالكليااة لممارأااة اهتشااطة الطالليااة
 02 3 9 ق المفايية القياأية.  الم تلفة ال تحق

تتولهااا القةيااة اهوليمبيااة    -
 لالاامفة.

  3.08  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 
 

 اليب التعليم والتعلم ودعم الطالب:أس -5

 الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان
 المرجحة

 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

 ليع التقااااااويم تحااااااةص الكليااااااة علااااااي تنوياااااا  أأااااااا
لتشاااااااام  إختبااااااااارا  لوريااااااااة محاااااااادل  الموعااااااااد  

 وإختبارا  عملية وشفهية وتحةيةية.
9 2 02 

تااام لراأاااة أأااااليع التقاااويم    -
 وتفديلها. 

         يقااوم طااال  الصااف الةالاا  لاا جةاا لحااث للت ااة
 01 3 1خالل الفص  الدراأي الفااتي لحا  مشاكلة قا ماة  اي      

يحتااااا  لاااابفا ادمكاتيااااا    -
 تحتينا .وال
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 ماال الت صم.
     توجاااد لالكلياااة قاااوا م لالمفاااايية اال اليمياااة القياأاااية

والمفاااااايية اال اليمياااااة القياأاااااية القومياااااة لاميااااا      
 الت صصا .

9 2 02 
موجاااول  ومفلنااا  ومفةو اااة   -

 للامي .

        تااام تنفياااذ لاااةامج توعيااا  هعضااااا هيئاااة التااادريس
والهيئاااااة المفاوتاااااة  لالمفاااااايية اال اليمياااااة وأأاااااس 

بةامج لما يتوا ق م  المفايية توصيف المقةرا  وال
 اه اليمي  القياأية.

9 2 00 

 ( ورش  عم .00) تم تنفيذ  -

     توجااد أياأااا  تطبقهااا الكليااة للتفاماا  ماا  مشااكال
 التفليم الت  تواجهها.

 ال تغطي جمي  المشكال . - 02 3 2

     توجد ألية لمتالفة ال ةياين لالكلية مكوتة مان ؤاال
التواصاا  لل اةياين، و  ا إتشاااا قاعاد  لياتاا مةاحا :  

 .خلق  ةص عم ، وم  ال ةياين
1 2 02 

يوجااااااااد مكتااااااااع لمتالفااااااااة   -
 ال ةياين يقوم لدور  فال.

     تااام إعتماااال تبناااي المفاااايية اال اليمياااة مااان مااااالس
اهقتااام الفلميااة ومالااس الكليااة ؤاام تاام وضاافها علاا   

 موق  الكلية ادلكتةوتي.
1 2 02 

تاام عةضااها واعتمالهااا ماان     -
 مفنية.الماالس ال

    إعاااااال  توصااااايف الباااااةامج التفليمياااااة والمقاااااةرا
 02 2 1 الدراأية لالكلية و ق المفايية القياأية اه اليمية.

تاااام إعااااال  توصاااايفها و ااااق    -
 المفايية القياأية.

      مةاجفاااة إأاااتةاتياية التفلااايم والاااتفلم لالكلياااة و اااق
مااااان خاااااالل  ILO'sالنتاااااا ج التفليمياااااة المتاااااتهد ة 

ألقتاااام لفاااد تحليااا  اأتقصااااا المااا تمةا  التااانوية ل
 .الطال  وأعضاا هيئة التدريس وتتا ج االمتحاتا 

2 3 00 

 تتم لشك  جز ي. -

     يشار  عدل  بية من الطال   اي اهتشاطة الطاللياة
 الم تلفة التي تقدمها لهم الكلية.

 من لديهم الةغبة قليلون. - 6 3 3

 )ب( جماالت الضعف:

 كليااة أو أاايار  ال توجااد عيااال  م صصااة للطااال  لال
 00 0 9 إأفاف خاصة لالكلية.

متتشااااافي الطلباااااة لاااااالحةم    -
 الاامفي قة  الكلية.

        توزي  الطال  علاي الكلياة و قاًا لقواعاد القباول التاي
يحدلها المالس اهعلا  للاامفاا  و اق ت صصاا      

 الطال  من مكتع التنتيق علي أأاس الماموا.
9 0 02 

هنااااا  صاااافولة شااااديد   ااااي  -
 ية التوزي .التحكم لفمل

   .من طال  الكلية. %2.0 - 01 3 1 إت فا  أعدال الطال  الوا دين للكلية 
   ال توجد منع لراأية تقدم للطال  المتفوقين لمةحلاة

 البكالوريوس.
 ال توجد تلك المنع. - 02 0 1

   إت فاااا  الااادعم الماااالً المقااادم للطاااال  المتفاااوقين
 02 3 9 لالكلية.

 002-22تحااادلها الاامفاااة ) -
 جني  أنويًا(.

      ال توجااااد خطااااة للاااادعم الطاللااااي لالكليااااة لضاااافف
ادمكاتياااا  المالياااة وقلاااة لعااام الاامفاااة وتبةعاااا    

 رجال اهعمال.
2 3 00 

توجاااد خطاااة تحتاااا  لتمويااا   -
 إضا ي.

     عاادم إجااةاا اختبااار قاادرا  للتحقااق ماان أن الطااال
المتقااادمين لاااديهم ماااا يااا هلهم لتحقياااق رأاااالة الكلياااة  

 واههداف ادأتةاتياية.وتحقيق الغايا  
1 3 01 

الفةقااااة الفالفااااة  ااااي لفااااا    -
 الت صصا .

        ال توجااد آليااة موؤقااة لتقااديم خاادما  الاادعم للطااال
 ذوً االحتياجا  ال اصة لالكلية.

 توجد ولكنها تحتا  تموي . - 00 3 2

     عاادم وجااول آليااة لمةاجفااة وتحااديث أياأااا  الكليااة
  دين.لقبول الطال  المصةيين والوا  يما يتص 

 توجد ولكنها تحتا  تففي . - 00 3 2

     إأااتةاتياية التفلاايم والااتفلم الحاليااة لالكليااة ال تشااا
 00 3 2 الطال  علي التفلم الذاتي.

تحتاااااااا  دجاااااااةاا لفاااااااا   -
 التفديال .

  3.06  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 

 :املوارد املالية -6

 بالترتي الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان
 المرجحة

 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

       وجول وحدا  ذا  طاال  خااص يمكان أن تتااعد  اي

 تنمية الموارل الذاتية للكلية.
  ا ية وتدر عا د مقبول. - 90 2 02

         موجول  وتحتا  لتففي . - 32 3 02إتشااا وحاد  للصاياتة لالكلياة لتتاولي عملياا  الصاياتة 
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 الدورية لالكلية.

 اناااة مااان جميااا  اهقتاااام اه اليمياااة لتحدياااد     إتشااااا ل

إحتياجااا  صااياتة اهجهااز  والمفاادا  لالكليااة ووضاا   

 خطة لتنفيذها.  

9 3 02 
موجاااااول  ولكااااان مقياااااد    -

 لالموارل.

     وجاول محاااوال  جاال  ماان القياالا  اه اليميااة لتنميااة

 الموارل الذاتية للكلية.
2 3 02 

موجااااول  وتحتااااا  إلااااي    -

 تنشيط.

  ياااة محاياااد  هاااي الاهااااز المة ااازً   قياااام جهاااة حكوم

للمحاأااابا  لالةقالاااة الدورياااة علاااي إأااات دام ماااوارل   

 الكلية المالية.

 تمارس لورها لفاعلية. - 30 2 2

 )ب( جماالت الضعف:

      عدم  فاية الميزاتية الم صصة للكلياة حياث ال تغطا

 .  من ادحتياجا  الففلية %02-01أ فة من 
00 3 39 

غيااة  ا يااة وتحتااا  إلااي    -

 زيال .

  التفليم والبحث إت فا  الميزاتية الم صصة هتشطة

ماان  %0.2الفلمااي وخدمااة الماتماا  حيااث أتهااا تمفاا  

 .0222/0226ميزاتية الكلية خالل الفام المالي 

02 0 02 

ال تكفاااااااااااي اهتشاااااااااااطة  -

 الاارية. 

  لدعم وصاياتة البنياة التحتياة    عدم تو ة التموي  الكا ي

 لالكلية.
9 3 02 

حتاااااا  إلاااااي  موجاااااول وي -

 زيال .

   عاادم وجااول خطااة موؤقااة لاادعم وصااياتة البنيااة التحتيااة

 .  لالكليـة
1 3 01 

موجاااااول  ولكااااان غياااااة    -

 مففلة.

o   عدم وجول خطة مفتمد  وموؤقة لتنمية الموارل الذاتياة

 .للكلية
9 3 02 

 موجول  ولكن غيةمففلة. -

o       عدم ادأتفال  من تتاا ج الةقالاة علاي إأات دام ماوارل

 الية والمالية.الكلية الم
1 3 01 

 ادأتفال  محدول  جدًا -

o      عدم وجول أتظمة موؤقة للةقالاة علاي إأات دام ماوارل

 الكلية المالية والمالية.
9 3 02 

موجااااااااااول  وتمااااااااااارس  -

 لورها.

  3.06  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 :القيم املشرتكة -7

 الترتيب الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النقان

 المرجحة
 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

       إتتشاااار قااايم الفدالاااة والمتااااوا  وعااادم التحياااز لاااين

 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
9 2 02 

 تنتشة لشك  جيد. -

    حةص أعضاا هيئة التدريس ومفااوتيهم وادلارياين

 لالكلية علي تحقيق التميز اه اليمي للكلية.
6 2 39 

   حةيم علي ذلك.الك -
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     إتتشااار قاايم ادحتااةام  ااي التفاماا  لااين أعضاااا هيئااة

 التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
9 2 02 

 تنتشة لشك  جيد. -

   إتتشااااار قاااايم الدا فيااااة لإلتااااااز لااااين أعضاااااا هيئااااة

 التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
9 3 02 

 تنتشة لشك  متوأط. -

   ح الفةيااق لااين أعضاااا هيئااة   إتتشااار قاايم الفماا  لااةو

 التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
9 3 02 

تنتشااة لشااك  متوأااط  ااي   -

 ضوا قواعد التةقيا .

     إتتشاااار قااايم اهماتاااة والشااافا ية والتكامااا  الش صاااي

والم أتااي لااين أعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم      

 وادلاريين لالكلية.

1 3 01 

تحتاااا  مزياااد مااان الااادعم   -

 .والتوعية

       إتتشار قيم الحةياة اه اليمياة والبحفياة المتائولة لاين

 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
9 3 02 

تحتاااا  مزياااد مااان الااادعم   -

 والتوعية.

       إتتشاااار قااايم المباااالر  وادلاااداا لاااين أعضااااا هيئاااة

 التدريس ومفاوتيهم وادلاريين لالكلية.
2 3 00 

تحتاااا  مزياااد مااان الااادعم   -

 لتحفيز والتشاي .وا

 )ب( جماالت الضعف:

       ًعاااادم إتتشااااار قاااايم الشااااةا ة والتفاااااون لالمتااااتو

أعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااااوتيهم   المطلاااو  لاااين  

 لالكلية.

12 0 022 

تحتااا  مزيااد ماان التوعيااة   -

 والتشاي .

  0.73  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :نظم اجلودة الداخلية -8

 الترتيب الوزن اتيجية الداخليةالعوامل اإلستر
 النقان

 المرجحة
 التعليق

 )أ( جماالت القوة:

      وجااول هيكاا  تنظيمااي مفتمااد ومفلاان لوحااد  ضاامان

 الاول  لالكلية.
9 2 02 

 موجول ومفتمد ومفلن. -

    وجاااول وحااااد  ماهااااز  لكا ااااة الوأااااا   والتاياااازا

 الالزمة لضمان الاول  لالكلي .
9 2 02 

ماهااااز  وم طااااط تقلهااااا    -

 للمبني الاديد.

     وجااول ال حااة لاخليااة مفتمااد  ومفلنااة لوحااد  ضاامان

 الاول  لالكلية.
9 1 32 

 موجول  ومفتمد  ومفلنة. -
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       ادعتمااال علااي م شااةا  توعيااة وأخااةً  ميااة  ااي

 إجةاا التقييم الذاتي للكلية.
9 2 02 

ياااتم ادعتماااال علاااي تلاااك     -

 الم شةا .

  ة متاااتمة  إجااةاا التقيااايم الاااذات  للكلياااة أااانويًا لصاااف

 لواأطة وحد  ضمان الاول  وادعتمال لالكلية.
1 2 02 

 ياةً أنويًا. -

     ادعتمااال علااي المفااايية الموضااوعة ماان قباا  الهيئااة

 ااي إجااةاا  القوميااة لضاامان جااول  التفلاايم وادعتمااال 

 التقييم الذاتي للكلية.

1 2 02 

تطبااااااق  ااااااي الدراأااااااا   -

 الذاتية لالكلية.

 ة للتفزيز والتطاوية لالكلياة   تم تحديد مااال  متتقبلي

  ي ضوا تتا ج التقويم الذاتي لأللاا الكلي للكلية.
2 3 00 

توجاااااد خطاااااة لالدراأاااااة   -

 الذاتية تحتا  تففي .

    حاادو  تغيااة ملمااوس  ااي اهلاا الكلااي للكليااة تتياااة

 ادأتفال  من تتا ج التقويم الذاتي.
1 3 01 

حااد  تغيااة يحتااا  مزيااد     -

 من الدعم.

   تصاااحيحية لااأللاا الكلااا  للكليااة  ااا    إت اااذ قااةارا  

 ضوا تتا ج التقييم الذات .
1 3 01 

ات ااااااذ إجاااااةااا  و اااااق    -

 ادمكاتا  المتاحة.

 )ب( جماالت الضعف:

        عادم مقارتاة تتااا ج التقاويم الاذات  للكليااة عباة  تااةا

 زمنية متالحقة.
02 0 19 

 تم تدار ها م خةًا. -

 ة لالمفاااايية عااادم مقارتاااة تتاااا ج التقاااويم الاااذات  للكليااا

 القياأية.
00 3 99 

 تم تدار ها م خةًا. -

  3.02  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 

 

 ية:ارجمصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخ 

External Strategic Factors Matrix: 

(  ةصاة خارجياة،   09أأفة التحلي  البيئي لكلية الزراعة جامفة المنصور  عن وجاول ) 

 . ويوضع الادول التالي توزي  تلك النقاط علي الفناصة الم تلفة للتحلي .( تهديد خارجي03و)

 عدد النقاط اجملال

 .09 الفةص المتاحــة 

 .03 التهديدا  المحتملة 

 02 اإلمجالي
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الفاةص المتاحاة    ما أظهة  تتا ج التحلي  البيئاي لكلياة الزراعاة جامفاة المنصاور  أن      

ز  علي موا قة تتبة  بياة  مان أصاحا  المصالحة والمفنياين      للكلية والتهديدا  المحتملة قد حا

 جامفة المنصور   ما يوضع الادول التالي:–لال طة ادأتةاتياية لكلية الزراعة 

 النقاط % العناصر

 .29.22 الفةص المتاحــة 

 .22.09 التهديدا  المحتملة 

 51.01 اإلمجالي

 

 (%133)مفلاج  فاةص والتهديادا    لقااط ا تقطة مان ت  (23)ولصفة عامة  قد تم إختيار 

 ة الفواما   من إجمالي النقاط التي أ ةزهاا التحليا  البيئاي الةلااعي للكلياة، وذلاك لتحليا  مصافو        

 .ادأتةاتياية ال ارجية

 

 –وقااد جاااا  تتااا ج تحلياا  مصاافو ة الفواماا  ادأااتةاتياية ال ارجيااة لكليااة الزراعااة      

 جامفة المنصور  علي النحو التالي:

 

 

 

 الترتيب الوزن اإلستراتيجية الخارجية العوامل
 النقان
 المرجحة

 التعليق

 )أ( الفرص املتاحة:

   حصول الكلية علي مشةوا التطوية المتتمة للتذهي
وادعتمال الذً يو ة تموي  مناأع دعدال الكلية 

 .لإلعتمال
2 2 30 

(  ليااااااااا  زراعااااااااة  2) -
 حصلج علية

   لذهمية ضمان  الميوالف وادقليميزيال  االهتمام المحل
 02 2 9 منظومة الفملية التفليمية.  يالاول  والتحتين المتتمة 

اهتماااااااام  بياااااااة علاااااااي  -
 متتوى الدولة.

 .تم اأتفمارها لالكلية. - 02 2 1 أهولة وأةعة االتصاال  ادلكتةوتية 
  تشاي  وزار  التفليم الفالي لألتماط غية التقليدية للتفليم

تي والتاعا  المفتمد  والتفليم ومنها التفليم ادلكتةو
 المفتوح.

2 2 09 
 تم اأتفمارها لالكلية. -

 هيئة ، وإتشاا اللانة القومية لضمان الاول  واالعتمال
طةح مشةوعا  للتفاون م  ، وضمان الاول  واالعتمال

 اهوروليواالتحال  الدوليوالبنك  الفاليوزار  التفليم 
 لتو يد الاول .

1 2 02 

ة علاااااي حصااااالج الكليااااا -
عديااااااااد ماااااااان تلااااااااك  

 المشةوعا .

  زيال  الطلع علي التفليم الفالي  ي مصة وخاصة من
 الطال  الفة  ولاهخم  ي ماال الدراأا  الفليا.

 يوجد إقبال شديد. - 02 2 1

  اههمية الكبية  لت صصا  الكلية الم تلفة  ي ادقتصال
 01 3 1 القومي المصةً.

تزايد إقباال أاوق الفما      -
ا  علااااااااي ت صصاااااااا

 الكلية.
 .منتشة  لشك   بية. - 09 2 2 اتتشار ؤقا ة التطوية  ي ماتم  التفليم الفالي 
   تزاياااااد الطلاااااع لفئاااااا     - 00 3 2عل  التفليم المفتوح  االجتماعيالطلع   يالزيال
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 مفينة. والتفليم عن لفد.
 .لعم لشك   بية - 00 3 2 لعم وزار  التفليم الفالي لماهولا  تطوية التفليم. 

 )ب( التهديدات احملتملة:

  زيال  مفدال  البطالة مما ي ؤة ألبيًا عل  لا فية الطالع
 09 0 2 تحو التفوق والتميز.

خاصااااااة  ااااااي القطاااااااا  -
 الزراعي. 

  ضفف إقبال الطال  وأولياا اهمور علي ادلتحاق
 لكليا  الزراعة.

 لشك  متزايد. - 02 0 9

  الفةص المتاحة وجول قواتين وقةارا  حكومية تحد من
أمام خةياي الكلية دمتال  أر  جديد  وحةماتهم من 

 ميز  تنا تية م  الت صصا  اهخةً.  
9 0 00 

 موجول  ومفوقة. -

  الاامفيعل  التفليم  الحكوميتواض  ادتفاق إأتمةار 
 مما ي ؤة عل  جول  ال دمة التفليمية المقدمة.

 يتقلم أنويًا. - 01 3 1

 قبول المة زية التي يحدلها المالس قواعد وأياأا  ال
توزي  مكتع التنتيق للطال  عل  اهعل  للاامفا  ل

ماموا لون مةاعا  المفيار واحد وهو لناا عل   ةالكلي
الةغبة واالأتفدال ومدى التناأع لين احتياجا  الدراأة 
وإمكاتيا  الطالع مما ألى إل  ات فا  الدا فية 

 ى الطال .لد  لاللتكار وادلداا والتميز

1 3 01 

صاافولة الااتحكم  يهااا أو    -
 تفديلها.

  ليا  النظة  الةجفية من الماتم  والدولة ل ةياي 
 .الزراعة

 تظة  متدتية جدًا. - 01 3 1

  متتويا  الطال  القالمين من   يالتدهور المتتمة
وتذؤية  عل  توعية واأتفدال الفاتوً التفليم  ةمةحل

وقدرت  عل  ادلداا  ةًوالفك الفلميالطالع ومتتوا  
 .الفلميوااللتكار والبحث 

2 0 2 

ياا ؤة لشااك   بيااة علااي    -
 اأتمةارهم لالكلية.

   عدم التوازن لين أعدال ال ةياين من الت صصا
 الم تلفة واالحتياجا  الففلية لتوق الفم .

 متوازتة لحد ما. - 00 3 2

   عن تدعيم الزراعي اهعمال قطاا إحاام أصحا
عل  متتوى البحو  اهأاأية  الفلميلبحث التفليم وا
 والتطبيقية.

2 3 00 
تحتا  مزيد من التوعياة   -

 والاذ .

 .أت ؤة  ي المتتقب . - 9 3 0 وجول قواتين تتمع ل تشاا جامفا  أهلية/ خاصة 

  3.00  022.2 إمجالي النقاط املرجحة

 

 

 :ةجامعة المنصور –لكلية الزراعة اإلستراتيجية  أولويات الخطة 

Strategic Plan Priorities: 

لكلياة الزراعاة جامفاة المنصاور  عان      مصافو ة الفواما  الداخلياة    ظهة  تتاا ج تحليا    أ 

 تحديد أولويا  ال طة ادأتةاتياية للكلية علي النحو الموضع لالادول التالي:

 العناصر
 مستوي %

 توفرها حاليًا
 بالكلية

ترتيب  الفجوة %
 األولوية

  6 30.9 92.2 .التنظيمي الهيك 

 3 39.0 90.2 .البشةية الموارل 

 9 32.9 91.2 .المفلوما  تظم و ادلارية واهتماط الفلتفة 

 والاتفلم  التفلايم  أماا ن  هيازا  وتا التحتية البنية 
 .الماتم  وخدمة الفلمي والبحث

91.9 32.2 2 

 1 39.2 93.0 .الطال  ولعم والتفلم التفليم أأاليع 

 9 32.2 91.0 .ةـــالمالي الموارل 
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 0 21.2 12.9 .ةــالمشتة  القيم 

 3 39.0 90.2 .الداخلية الاول  تظم 

 .0 39.9 90.2 الفةص المتاحة والتهديدا  المحتملة 
  06.6 60.2 اإلمجالي

 
جامفة المنصور  أوف توج  وتكفف  –ويتضع من هذا الادول أن  لية الزراعة  

لي الفناصة ادأتةاتياية التالية مةتبة و قًا هولوياتها جهولها خالل  تة  ال طة ادأتةاتياية ع

 ادأتةاتياية:

 ةــالمشتة  القيم. 

 .الفةص المتاحة والتهديدا  المحتملة 

 ةــالبشةي الموارل. 

 الداخلية الاول  تظم. 

 الطال  ولعم والتفلم التفليم أأاليع. 

 ةـــالمالي الموارل. 

 ما المفلو تظم و ادلارية واهتماط الفلتفة. 

 الماتم  وخدمة الفلمي والبحث والتفلم التفليم أما ن هيزا وتا التحتية البنية. 

  التنظيمي الهيك. 

 إختيار اإلسرتاتيجية املناسبةخامسًا: 

 Selecting the Suitable Strategy: 

يتم تحديد ادأتةاتياية المناأبة للم أتة أو لمفني أخة توجهها ادأتةاتياي من خالل  

الفةص والتهديدا  لنقاط القو  والضفف، وذلك ل أت دام تقاط القو   ي إأتغالل عال  مقاللة 

التهديدا  المحتملة، وإأت دام الفةص المتاحة لمواجهة جواتع الضفف، ومن اهأاليع 

 ي مقاللة الفةص والتهديدا  لنقاط القو  والضفف المصفو ة المفةو ة ل أم المتفارف عليها 

(TOWS Matrixوق ،) د تم صياغة هذ  المصفو ة من خالل الفصف الذهني لماموعة من

وجد أرلفة لدا   إأتةاتياية ويتضع من هذ  المصفو ة و ،القيالا  اه اليمية وادلارية لالكلية

يمكن للكلية تطبيق إحدها  ي حال وجول مفوقا  أو محدلا  تحول لون تطبيق خطتها 

 :ادأتةاتياية الة يتية، هذ  البدا   هي

و يهااا تتوجاا  الكليااة تحااو الكبااة والتوأاا    :Growth Strategy إسددتراتيجية نمددو وتوسددع .أ

مقارتااة لالوضاا  الحااالي للكليااة، ومنهااا علااي أاابي  المفااال التوأاا   ااي إتشاااا الوحاادا  ذا    

 الطال  ال اص، وإتشاا لةامج أ اليمية جديد  ... ال .
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و يها تقاوم   : StrategyDevelopment and Upgrading إستراتيجية تطويروتحسين .ب

الكلية ل أتغالل الفةص المتاحة  ي البيئة ال ارجية  ي تطوية وتحتين ألا ها والتحتين  اي  

مواطن الضفف، وإأت دام تقاط القو  الداخلية لالكلياة للقضااا علاي التهديادا  المحتملاة  اي       

جااول  حقيااق الحصااول علااي ادعتمااال المحلااي وتالبيئااة ال ارجيااة، ومنهااا علااي أاابي  المفااال 

وتو ية لنية تحتية مالية ، البةامج اه اليمية من خالل تطبيق مفايية االعتمال وضبط الاول 

 لالكلية قالر  علي تو ية ليئة  فالة وجذالة تته  التفليم والبحث.

و يها تحاتفت الكلياة لاهتشاطة واهعماال      :Stability Strategy إستراتجية ثبات وإستقرار .ج

ون حدو  تغييةا  جوهةية، وذلك لتقوية وتحتين آلاا م تلف الماااال   الحالية  ما هي ل

الوظيفية والحفاظ علي ما لديها من تقاط قو  والفم  علي عال  ما لديها من جواتع قصور، 

ومنها علي أبي  المفال لعم الوحدا  ذا  الطال  ال اص الموجول  لالكلية، ولعام الباةامج   

 اه اليمية الحالية لالكلية. 

و يهاااا تتوجااا  الكلياااة تحاااو : Retrenchmnet Stargey إسددتراتيجية إنكمدددال وتقلددد   .د

ت فيا حام الفمليا  أو اهتشطة أو ال دما  التي تقدمها الكلياة، أو ادتتاحا  مان لفاا     

مااال  عملها الحالي، ومنها علي أبي  المفال إعاال  هيكلاة الباةامج التفليمياة لادمع لفاا       

توا ق ما  إحتياحاا  أاوق الفما ، وعام الوحادا  ذا  الطاال         البةامج م  لفضها البفا لت

 ال اص التي تدر رلع للكلية وتتهم  ي تنمية الموارل الذاتية للكلية.

 ويوضع الادول التالي مصفو ة مقاللة الفةص والتهديدا  لنقاط القو  والضفف:
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 نقان الضعف نقان القوة
 تذهي  دعتمال حصول الكلية علي مشةوا التطوية المتتمة والCIQAP. 
          وجول وحاد  للتفلايم ادلكتةوتاي لالكلياة وتحويا  المقاةرا  لصاور  إلكتةوتياة

 وتطبيق تظام التاعا  المفتمد .
      وجااول ماموعااة ماان قواعااد البياتااا  ادلكتةوتيااة المتميااز  التااي تغطااي جمياا

 .مااال  الفم  التفليمي  والبحفي  وال دم  الماتمفي  لالكلية
  أ اليميااة جديااد  تلبااي حاجااة أااوق الفماا  مفاا  لةتااامج التقنيااة         إتشاااا لااةامج

 الحيوية
 .إتشاا لرجا  جديد  للماجتتية والد تورا  لالتفاون م  جامفا  أورولية 
 .التفاون م  جامفا  أورولية  ي ماال البحث الفلمي والدراأا  الفليا 
 .وجول وحدا  ذا  طال  خاص متنوعة تحقق عا د للكلية 
 متالفة ال ةياين يتولي تو ية  ةص عم  لهم. إتشاا مكتع ل 
    وجول عدل  ا ي وم ه  جيدًا من أعضاا هيئة التدريس لالكلياة هلاا اهعماال

 المطلولة.

 .وجول هيك  تنظيم  مال م ومفتمد ومفلن لتحقيق رأالة الكلية 

   عدم تو ة التموي  الكا ي لتذهي  الكلية للحصول علي ادعتمال من موزاتاة
 الاامفة.

 .أيال  أتماط التفلم التقليدً لالكلية 
    إت فااا  أعاادال الطااال  المقبااولين لالكليااة وإرتفاااا مفاادال  التحوياا  ماان

 الكلية خاصة  ي التنوا  اهولي.
      مان ماماوا    %2.0إت فا  أعدال الطال  الوا ادين للكلياة حياث يمفلاون

 .طال  الكلية
  02-01ة مان  عدم  فاية الميزاتية الم صصة للكلية حيث ال تغط  أ فا% 

 من ادحتياجا  الففلية.
 .ممارأة لفا الفاملين لوظا ف ال تتناأع م  تتكينهم الوظيفي 
         إت فاااا  الحاااوا ز المالياااة واهللياااة المقدماااة  للفااااملين وأعضااااا هيئاااة

 التدريس لالكلية.
 .عدم وجول لالكلية مفم  مة زً يضم جمي  ت صصا  الكلية 
 ار  إأفاف خاصة لالكلية.عدم وجول عيال  م صصة للطال  أو أي 
        أعضااا هيئاة   عدم إتتشار قايم الشاةا ة والتفااون لالمتاتوً المطلاو  لاين

 التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

 إستراتيجية تطوير وتحسين إستراتيجية نمو وتوسع الفرص المتاحة
   اي لذهمية ضمان الاول  والتحتاين المتاتمة    والفالمي وادقليميزيال  االهتمام المحل  

 منظومة الفملية التفليمية.
 هيئة ضمان الاول  واالعتمال.، وإتشاا اللانة القومية لضمان الاول  واالعتمال 
    اهورولاايواالتحااال  الادولي والبنااك  الفاالي طاةح مشااةوعا  للتفااون ماا  وزار  التفلاايم 

 لتو يد الاول .
      تفلاايم ادلكتةوتااي  تشاااي  وزار  التفلاايم الفااالي لألتماااط غيااة التقليديااة للتفلاايم ومنهااا ال

 والتاعا  المفتمد  والتفليم المفتوح.
 .أهولة وأةعة االتصاال  ادلكتةوتية 
 .ًاههمية الكبية  لت صصا  الكلية الم تلفة  ي ادقتصال القومي المصة 
 . وجول ليئة زراعية وماتم  أعمال زراعي حول  لية الزراعة جامفة المنصور 
   لتفليم المفتوح والتفليم عن لفد.عل  ا االجتماعيالطلع   يالزيال 
          زيال  الطلع علي التفليم الفالي  اي مصاة وخاصاة مان الطاال  الفاة  ولااهخم  اي

 ماال الدراأا  الفليا.
 .إمكاتية التفاون والتنتيق م   ليا  ومفاهد محلية وعةلية وأجنبية 

      الحصااول علااي ادعتمااال اه اااليمي ماان الهيئااة القوميااة لضاامان جااول  التفلاايم
 ادعتمال.و
         التوأاا   ااي إأاات دام التفلاايم ادلكتةوتااي  ااي جمياا  مةاحاا  الدراأااة لالكليااة

 )لكالوريوس/ لللوم/ لراأا  عليا(.
          التوأ   ي تطبيق تظاام التااعا  المفتماد   اي جميا  مةاحا  الدراأاة لالكلياة

 )لكالوريوس/ لللوم/ لراأا  عليا(.
 خدمة ماتم (.التوأ   ي ميكنة تظم الفم  لالكلية )تفليم/ لحث/ 
          إتشاا لاةامج أ اليمياة جدياد  لمةحلتاي البكاالوريوس والدراأاا  الفلياا تتاوا م

 م  إحتياجا  أوق الفم .
 .التفاون م  جامفا  أجنبية  ي ماال البحث الفلمي والدراأا  الفليا 
 .إتشاا وحدا  ذا  طال  خاص جديد  لتقديم خدما  مميز  للمتتهد ين 

 جول  البةامج اه اليمية من خالل محلي وتحقيق الحصول علي ادعتمال ال
 .تطبيق مفايية االعتمال وضبط الاول 

           تو ية لنية تحتية مالية لالكلياة قاالر  علاي تاو ية ليئاة  فالاة وجذالاة تتاه
 التفليم والبحث هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم والطال .

      لمااا يحقااق   زيااال  اديااةالا  وضاابط النفقااا  الماليااة  ااي جمياا  المااااال
التاااوازن  اااي موازتاااة الكلياااة واالعتماااال الكامااا  علااا  الاااذا   اااي تمويااا     

 اهتشطة.
  زيال  قدر  الكلية عل  المتاهمة  ي التنمية الةيفية وخدمة الماتم  والبيئة

وتففي  لور الوحدا  ذا  الطال  ال اص وتتويق خدما  الكلية التفليمية 
 والبحفية والتطبيقية واالأتشارية.

 القاادرا  ادلاريااة والتنظيميااة لكليااة الزراعااة جامفااة المنصااور         تطااوية
 وتطويةها لما يتفق م  رؤيتها ورأالتها وغاياتها ادأتةاتياية.

 تطوية البحث الفلمي والدراأا  الفليا. 

 إستراتيجية إنكمال وتقل  إستراتيجية ثبات وإستقرار التهديدات المحتملة
 لبيًا عل  لا فية الطالع تحو التفوق والتميز.زيال  مفدال  البطالة مما ي ؤة أ 
 .ضفف إقبال الطال  وأولياا اهمور علي ادلتحاق لكليا  الزراعة 
            وجول قواتين وقةارا  حكومياة تحاد مان الفاةص المتاحاة أماام خةيااي الكلياة دماتال

 أر  جديد  وحةماتهم من ميز  تنا تية م  الت صصا  اهخةً.  
  مماا يا ؤة علا  جاول  ال دماة       الااامفي علا  التفلايم    الحكاومي ق تواض  ادتفاا إأتمةار

 التفليمية المقدمة.
    قواعااد وأياأااا  القبااول المة زيااة التااي يحاادلها المالااس اهعلاا  للاامفااا  ماان خااالل

مفيار ماماوا الطالاع لون مةاعاا     لناا عل   ةتوزي  مكتع التنتيق للطال  عل  الكلي
ن احتياجاا  الدراأاة وإمكاتياا  الطالاع مماا ألى      الةغبة واالأتفدال ومادى التناأاع لاي   

 إل  ات فا  الدا فية لدى الطال  لاللتكار وادلداا والتميز.
  الزراعة ليا  النظة  الةجفية من الماتم  والدولة ل ةياي. 
  وتاذؤية  علا    الفاتوً التفليم  ةمةحلمتتويا  الطال  القالمين من   يالتدهور المتتمة

ً  الفلمااي الااع ومتااتوا    توعيااة واأااتفدال الط   وقدرتاا  علاا  ادلااداا وااللتكااار      والفكااة
 .الفلميوالبحث 

     عدم التوازن لين أعدال ال ةياين من الت صصا  الم تلفة واالحتياجاا  الففلياة لتاوق
 الفم .

   علا  متاتوى    الفلماي عن تدعيم التفليم والبحث الزراعي اهعمال قطاا إحاام أصحا
 البحو  اهأاأية والتطبيقية.

 .وجول قواتين تتمع ل تشاا جامفا  أهلية/ خاصة 

 .لعم الوحدا  ذا  الطال  ال اص الموجول  حاليًا لالكلية 
 .لعم البةامج اه اليمية الحالية لالكلية 
    لعااام لور مكتاااع متالفاااة ال اااةياين لالكلياااة  اااي إيااااال  اااةص عمااا  حقيقياااة

 ل ةياي الكلية لقطاا اهعمال الزراعي.
   إحتياجااا  أااوق الفماا  ماان خةياااي الكليااة، وتوزياا      ادأااتمةار  ااي لراأااة

 الطال  علي الت صصا  الم تلفة و ق تتا ج تلك الدراأة ورغبا  الطال .
 .ادأتمةار  ي التياأة الحالية لتفيين وتذهي  المفيدين وأعضاا هيئة التدريس 
     المةاجفة المنتظمة للهيك  التنظيمي للكلية وتفديل  لما يتفق ما  رؤياة ورأاالة
 لكلية. ا
        إأتمةار التفاون م  الاامفا  أورولية  اي مااال البحاث الفلماي والدراأاا

 الفليا.
    ل تادعيم التفلايم والبحاث    الزراعاي  اي مااا   تدعيم الفالقا  م  قطااا اهعماال

 الفلمي.
           تنظيم ألتة مان اللقاااا  التفةيفياة هوليااا أماور الطاال  لتاوعيتهم لماااال

 الدراأة لالكلية و ةص الفم  المتاحة أمام ألنا هم لفد الت ة .

     إعااال  هيكلااة البااةامج التفليميااة لاادمع لفااا البااةامج ماا  لفضااها الاابفا
 لتتوا ق م  إحتياحا  أوق الفم .

 م الوحدا  ذا  الطال  ال ااص التاي تادر رلاع للكلياة وتتاهم  اي تنمياة         لع
 الموارل الذاتية للكلية.

         تنمياااة الماااوارل البشاااةية للكلياااة مااان خاااالل تااادريع القياااالا  اه اليمياااة
 وادلارية وأعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وادلاريين والفاملين.

   اهتشاااطة الطاللياااة  وتطاااوية لناااااح الطالاااعمال ماااة تهيئاااة ليئاااة جامفياااة
 وخدما  الةعاية ادجتماعية التي تقدمها الكلية للطال .

     زيااال  مفاادال  تقاا  وإأاات دام التكنولوجيااا الناتاااة ماان البحااو  اهأاأااية
والتطبيقيااة هعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم وطااال  الدرأااا  الفليااا        

أاااكان  لالكلياااة لااادعم التنمياااة ادقتصاااالية والتصااادً للقضاااايا التاااي تواجااا 
 المحا ظة.

 اـتطوية البحث الفلمي والدراأا  الفلي. 
 ة وخةيايهاـــتقوية الفالقة لين الكلي. 
       تطااوية تظاام التاادريس الحاليااة لالكليااة لتتااوا م ماا  التطااورا  الةاهنااة  ااي

 تكنولوجيا التفليم.



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

82 

المنصور  خالل  تة   جامفة -ولغة  تحديد ادأتةاتياية المناأبة لكلية الزراعة

(، و ذا تحديد ادأتةاتيايا  البديلة وتةتيع أولوياتها  ي حالة ظهور 0202-0202ة )ال ط

عقد ورشة عم  تم متتادا  ومتغيةا  طار ة تفيق تنفيذ ادأتةاتياية اهأاأية للكلية،  قد 

يمفلون إلار  الكلية، ورؤأاااهقتام اه اليمية،  (22)لمقة مالس الكلية حضةها هذا الغة  ل

 .لةؤأاا اهقتام ادلارية لالكلية، وممفلين هعضاا هيئة التدريس لالكليةوممفلين 

( مفيااار للمقارتااة لااين الباادا   ادأااتةاتياية اهرلفااة التااالقة إأااتنالًا  00ادعتمااال علااي )وقااد تاام 

للازا الفاتي من المال  التدريبية للت طيط ادأتةاتياي لم أتا  التفليم الفاالي المفاد  لواأاطة    

، وهاذ   CIQAP (0226) التطوية المتتمة والتذهي  لإلعتمال لم أتا  التفليم الفالي لةتامج

 المفايية هي:

 ال.ـــــــاط لادعتمــــــــادرتب -0 ــاح.ــــــــ  المتــــــــالتموي -0

 التكام  الم أتي )ادرتباط ل أتةاتياية الاامفة(. -2 أةعـــــة النتا ج )أةعــــة التنفيـذ(. -3

 ة.ـــــالتواؤم م  التغيةا  المتتقبلية المتوقف -9 ــــولة التنفيذ.ــــــــأهــــــ -1

 ة التغييـــــة.ــــــإرتفاا تتع مقاوم -2 ــة.ـــــالتحديث التقني والمفلوماتي لالكلي -9

   والتدريع(.ـالتنمية البشةية )الحاجة للتذهي -02 ة.ــــــالمتطلبا  المالية والماليــــــ -6

 ـــي.ــتةشيد ادتفاق الحكومـــــ -00 ـي.ــماهيةً وادعالمـالقبول والدعم الا -00

 ـة.ــالقو  التنظيميـــــــــــ -02 ة.ـــالتوظيف وخفا مفدل البطالــــ -03

 ة.ــالم اطة الش صية للقيالا  الفليا للكلي -09 ـي.ـــالتماأك الداخلــــــــــ -01

 ــن.ـــيـــالكقاا   ي خدمة المتتهد  -02 ـا .ــالتوا ق م  اههداف والتياأـــ -09

 ي.ـــالحاجة للدعم التياأي أو التشةيفـ -02 ـي(.ــمنهاية التغيية ) اا ي/ مةحلــ -06

 الصةاا الم أتــــــــــــي. -00

 

إأااتةاتياية ماان  وقااد طلااع ماان  اا  مشااار  لورشااة الفماا  تحديااد ماادً مال مااة  اا           

=  3ياية البديلااة )لحيااث تذخااذ ادأااتةات  ادأااتةاتيايا  اهرلاا  التااالقة و ااق المفااايية التااالقة   

ة لكاا  ماان مفااايية   = غيااة مال مااة( وذلااك لالنتااب    0= مال مااة لحااًد مااا(، )   0مال مااة تمامااًا(، ) 

 المقارتة. و يما يلي عة  لنتا ج تلك المقارتة.

 

 

 

 

 املوافقـــة % معايري املقارنة
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 إسرتاتيجية
 منو وتوسع

 إسرتاتيجية
 تطوير وحتسني

 إسرتاتيجية
 ثبات وإستقرار

 تيجيةإسرتا
 إنكماش وتقلص

 .5 6..5 6..5 5... التموي  المتــاح... 

 .5 .... 5... ادرتباط لادعتمال... .... 

 .)6... 5... .... 5... أةعـــــة النتا ج )أةعــــة التنفيـذ 

 .)4... .... .... ..55 التكام  الم أتي )ادرتباط ل أتةاتياية الاامفة 

 .55 ..5. .... 5... أهـــــــــــــولة التنفيذ.. 

 .54 .... 5... 5... التواؤم م  التغيةا  المتتقبلية المتوقفة.. 

 .54 ..55 ..55 ...5 التحديث التقني والمفلوماتي لالكليــة.. 

 .55 ...5 .... إرتفاا تتع مقاومة التغييـــــة.. .... 

 .6..5 6..5 ..55 ..4. المتطلبا  المالية والماليــــــة 

 55 ..54 6..5 ...5 ية البشةية )الحاجة للتذهي  والتدريع(.التنم.. 

 .6. 5... ...5 ..55 القبول والدعم الاماهيةً وادعالمــي.. 

 .5. 5... 5... .... تةشيد ادتفاق الحكومــــــــي.. 

 .5... .... 5.5. ..6. التوظيف وخفا مفدل البطالــــة 

 .5... ..6. ...5 .... القو  التنظيميــــــــــــة 

 .6... .... 5.5. 5.5. التماأك الداخلـــــــــــي 

 .5. .... 5... .... الم اطة الش صية للقيالا  الفليا للكلية.. 

 . 5.5. ..4. .... ..5. التوا ق م  اههداف والتياأــــا 

 .5... 5... ..6. ..4. الكقاا   ي خدمة المتتهد يـــــن 

 /6. 5... 5... 5.5. مةحلـــي(. منهاية التغيية ) اا ي.. 

 .5. ..5. ..6. .... الحاجة للدعم التياأي أو التشةيفـي.. 

 .5. ..5. 6... 6... الصةاا الم أتــــــــــي.. 

 85.0 60.0 60.1 85.0 إمجالي املوافقة %

 
كلية الزراعة جامعة المنصورة سوف تتبني إستراتيجية  أن النتا ج التالقةويتضع من 

 ما يتبين من تفس الادول  .(2314-2313ير وتحسين خمل فترة الخطة اإلستراتيجية )تطو

جامفة المنصور  علي النحو  –البدا   ادأتةاتياية لكلية الزراعة أولويا   أت  يمكن تةتيع

 التالي:

 إأتةاتياية تطوية وتحتين. -0

 إأتةاتياية ؤبا  وإأتقةار. -0

 إأتةاتياية تمو وتوأــ . -3

 إأتةاتياية إتكماش وتقلم. -2
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 الغايات واألهداف

واخلطط  االسرتاتيجية

 والربامج التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أواًل: الغايات اإلسرتاتيجية:
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تو ية لنية تحتية مالياة لالكلياة قاالر  علاي تاو ية ليئاة  فالاة وجذالاة تتاه  التفلايم والبحاث             -0

 .هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم والطال 

ا  المالية  ي جميا  الماااال  لماا يحقاق التاوازن  اي موازتاة        زيال  اديةالا  وضبط النفق  -0

 الكلية واالعتمال الكام  عل  الذا   ي تموي  أتشطة الكلية.

زياال  قاادر  الكليااة علاا  المتاااهمة  ااي التنمياة الةيفيااة وخدمااة الماتماا  والبيئااة وتففياا  لور    -3

ياااة والتطبيقياااة  الوحااادا  ذا  الطاااال  ال ااااص وتتاااويق خااادما  الكلياااة التفليمياااة والبحف      

 واالأتشارية.

تطوية القدرا  ادلارية والتنظيمية لكلية الزراعة جامفة المنصور  وتطويةها لما يتفق م   -2

 رؤيتها ورأالتها وغاياتها ادأتةاتياية.

 .تطوية البحث الفلمي والدراأا  الفليا -1

 .ة وخةيايهاـــتقوية الفالقة لين الكلي -9

جاول  الباةامج اه اليمياة مان خاالل تطبياق مفاايية        يق الحصول علي ادعتمال المحلي وتحق -9

 .االعتمال وضبط الاول 

و تطااوية اهتشااطة الطالليااة وخاادما  الةعايااة    لنااااح الطالااعمال مااة تهيئااة ليئااة جامفيااة   -2

 .ادجتماعية التي تقدمها الكلية للطال 

رياة وأعضااا هيئاة    تنمية الموارل البشةية للكلية من خالل تدريع القياالا  اه اليمياة وادلا   -6

 التدريس ومفاوتيهم وادلاريين والفاملين.

زيااال  مفاادال  تقاا  وإأاات دام  التكنولوجيااا الناتاااة ماان البحااو  اهأاأااية والتطبيقيااة       -02

هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم وطال  الدرأا  الفليا لالكلياة لادعم التنمياة ادقتصاالية،     

 ة.والتصدً للقضايا التي تواج  أكان المحا ظ

 

 لألهداف والبةامج المةتبطة لالغايا  التالقة.و يما يلي عة  

 

 

 

 

 الغاية األولي
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توفري بنية حتتية مادية بالكلية قادرة علي توفري بيئة فعالة وجذابة تسهل التعليم والبحث ألعضاء 

 هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب

 

 الهدف األول:

 ئتها وفعاليتها.تطوير معامل ومختبرات الكلية وزيادة كفا

 الخطط والبرامج:

 وض  خطة لتطوية م تبةا  ومفام  التفليم والبحث لالكلية وتحديد إحتياجا  التطوية.  0/0

 إأتكمال تاهيز المفام  والم تبةا  لاهجهز  الفلمية الالزمة و ق طبيفة الفم  لهـا. 0/0

 –مقاعاد   –إضااا    –  تهوياة  إأتكمال التاهيزا  المتاعد  لالمفام  والم تبةا  )أجهاز   0/3

 وأا   أمفية ولصةية ... ال (.

 تو ية إجةااا  ووأا   اهمن واهمان لالمفام  والم تبةا . 0/2

 إتشاا مفم  مة زً هغةا  التفليم والبحث الفلمي لالكلية. 0/1

 وض  خطة للصياتة الدورية لمفام  وم تبةا  الكليـــة. 0/9

 

 الهدف الثاني:

 ة البحثية والتعليمية الخاصة بالكلية.تطوير المزرع

 الخطط والبرامج:

وضاا  خطااة لصااياتة وإأااتفمار مزرعااة الكليااة الموجااول  لاخاا  الحااةم الاااامفي وإعااال          0/9

 تنظيمها وهيكلتها والحفاظ عليها.

 إأتكمال المنشذ  والمةا ق الالزمة لمزرع  الكلية لمنطقة قاللشو وزيان. 0/2

 حة المزرعة البحفية والتفليمية لقاللشو وزيـــان.التفي تحو زيال  متا 0/6

وضاا  خطااة دأااتغالل وإأااتفمار مزرعااة الكليااة لقاللشااو وزيااان وتنظاايم وتففياا  الاادور    0/02

 البحفي والتفليمي للمزرعة.

 

 

 

 الهدف الثالث:

 .إستكمال إنشاء وتجهيز مبني الخدمات الجديد بالكلية
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 الخطط والبرامج:

 .ني ال دما  الاديد لالكليةإأتكمال إتشاا مب 0/00

 تاهيز مبني ال دما  لالكلية هلاا لور   ي خدمة الفملية التفليمية والبحفية لالكلية. 0/00

 وض  خطة للصياتة الدورية لمبني ال دما  الاديد لالكلية. 0/03

 

 الهدف الرابع:

 تطوير المدرجات وقاعات المحاضرات بالكلية.

 الخطط والبرامج:

 ة لتطوية المدرجا  وقاعا  المحاضةا  لالكلية وتحديد إحتياجا  التطوية. وض  خط 0/02

 إأتكمال تاهيز المدرجا  وقاعا  المحاضةا  لاهجهز  التمفية والبصةية الالزمة. 0/01

إضااا    –إأتكمال التاهيزا  المتاعد  لالمدرجا  وقاعا  المحاضةا  )أجهاز  تهوياة    0/09

 مقاعد ... ال (. –

 د المدرجا  وقاعا  المحاضةا  لوأا   وإجةااا  اهمن واهمان.تزوي 0/09

 وض  خطة للصياتة الدورية للمدرجا  وقاعا  المحاضةا  لالكليــة. 0/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية الثانية
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زيادة اإليرادات وضبط النفقات املالية يف مجيع اجملاالت مبا حيقق التوازن يف موازنة الكلية واالعتماد 

 ل على الذات يف متويل أنشطة الكلية.الكام

 

 الهدف األول:

 .المحافظة على وضع مالي متزن في الكلية

 الخطط والبرامج:

 .كلية ومقارتتها م  لفا الاامفا  الفةلية واهجنبيةللجةاا مةاجفة لل طط المالية إ 0/0

 .ليـــــةضبط النفقا  المالية للكلية وإعال  توزيفها لما يضمن تحقيق رأالة الك 0/0

 

 الهدف الثاني:

تنويددع مصددادر و تنميددة القدددرات واإلمكانيددات لتددوفير التمويددل الدد اتي للكليددة   

 الدعم المالي.

 :الخطط والبرامج

تنمية قدرا  أعضاا هيئة التدريس  ي ماال ادتصال لالاها  الممولاة والداعماة هتشاطة     0/3

 الكلية.

ماان المنظمااا  المحليااة أو   أااوااالطالليااة  لمتاااعدا ذا   فاااا  ل تطااوية وتففياا  أتظمااة  0/2

 الدولية.

جاذلاة  وتكاون  لحفياة تلباي احتياجاا  الكلياة والماتما  المحلاي       ت طيط و تنفياذ مشاةوعا     0/1

 والممولة للبحث الفلمي. للاها  الداعمة

 ة.ــالتنتيق والمتالفة م  الم أتا  المحلية والدولية لتقديم الدعم للكلي 0/9

 ة.ـج المشتة ة م  م أتا  لحفية وأ اليمية محلية ولوليتشاي  البةام 0/9

 تشاي  القطاا ال اص عل  التموي  والمشار ة  ي أتشطة ولةامج الكلية. 0/2

 .وزيال  عوا دها الوحدا  ذا  الطال  ال اص لالكليةتففي  وتطوية لور  0/6

 

 

 ثالث:دف الاله

 رتبطة بالغاياتالعمل على توفير شريك استراتيجي لتحقيق األهداف الم

 :الخطط والبرامج



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

89 

 .ةـ اع  لهدف تبني لفا البةامج المقدمة من خالل الكلييك شةعلي إياال الفم   0/02

 إتشاا قاعد  لياتا  لالاها  الممولة ومااال  إهتمام تلك الاها  وطةق ادتصال. 0/00

  ليــة.لاذ  قطاا اهعمال الزراعي لةعاية لفا أتشطة الك وض  خطة إعالمية 0/00

 

 الهدف الرابع:

 .المحافظة على تدفق الطلبة للكلية وبرامجها

 :الخطط والبرامج

 تطوية لةامج تفليمية )للبكالوريوس والدراأا  الفليا( جاذلــــة للطال . 0/03

 .والوصول لمفدال  القبول للمفدال  ادقتصالية جذ  الطلبة ال  لةامج الكلية 0/02

 لفليا للتتاي  لدرجتي الماجتتية والد تورا  لالكليــة. جذ  طلبة الدراأا  ا 0/01

 تصميم وتنفيذ لةامج إعالمية للطال  الفة  لتشايفهم علي الدراأة لالكليـة. 0/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية الثالثة
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زيادة قدرة الكلية على املساهمة يف التنمية الريفية وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل دور الوحدات 

 لطابع اخلاص وتسويق خدمات الكلية التعليمية والبحثية والتطبيقية واالستشارية.ذات ا

 
 الهدف األول:

 .ت الطابع الخاص بالكليةتفعيل دور المراكز والوحدات ذا

 الخطط والبرامج:

 .لالكلية وحدا  ذا  الطال  ال اصالتشاي  التفاون لين  3/0

مشاكال  الماتما    مواجهاة  ة لاين الوحادا  ل  وض  آلياة للتنتايق دقاماة مشاةوعا  مشاتة       3/0

 تكاملة.موالبيئة لصور  

والم أتااا  والهيئااا  المحليااة ذا  الطااال  ال اااص لالكليااة وحاادا  اللتفاااون لااين تشاااي  ا 3/3

 وادقليمية والفالمية.

 الوحدا  ذا  الطال  ال اص.المالي والفني وادلارً لوض  تظام لمتالفة اهلاا   3/2

 ن لتلك الوحدا .ــــــــالفامليين مديةللتحفيز ومكا ذ  التميز لوض  آلية  3/1

 

 الهدف الثاني:

لتددوفير مصددادر  وتسددويقها خدددمات الوحدددات ذات الطددابع الخدداص  التددرويج ل

 .كليةللدعم والتمويل ال اتى لل

 الخطط والبرامج:

تلاك  لفاال     ماتم  المحلي وقطاا اهعمال الزراعي لهدف تقديم خدماحتياجا  الإتحديد  3/9

 مشكال  وتحقيق التطوية والتنمية المتتدامة.ال

إجةاا تحلي  للمنا تين لتحديد توعياة ال ادما  التاي يمكان للوحادا  تقاديمها وتتافية هاذ           3/9

 ال دما  لشك  يحقق ميز  تنا تية لتلك الوحدا .

و   اا  ماااال البحااوحاادا  ذا  الطااال  ال اااص تااةويج خاادما  اللوضاا  خطااة إعالميااة ل 3/2

 والتدريع. الفنية والدراأا  البيئية واالأتشارا 

 الوحدا .الدورية ل دما  النشةا  إصدار إقامة الم تمةا  والندوا  وورش الفم  و 3/6

 

 الغاية الرابعة
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القدرات اإلدارية والتنظيمية لكلية الزراعة جامعة املنصورة وتطويرها مبا يتفق مع رؤيتها طوير ت

 إلسرتاتيجية.ورسالتها وغاياتها ا

 

 الهدف األول:

 تدعيم التوجه الممركزي إلدارة الكلية بما يحقق الكفاءة واإلنتاجية.

 :خطط والبرامجال

تحقيااق تطاوية الهيكا  التنظيمااي لالكلياة لماا يحقااق المةوتاة  اي ات اااذ القاةارا  ادلارياة و         2/0

 غايا  الكلية ادأتةاتياية.

 ار ة الفاملين  ي صن  القةارا .اهلاا ادلارً من خالل مشنمية ت 2/0

 .وتبني   ذألو  دلار  الكليـــــة مبدأ ادلار  لاههدافتطبيق  2/3

 .لالكلية م تلف المتتويا  ادلاريةتنتيق لين وض  وتنفيذ آليا  ل 2/2

 

 الهدف الثاني:

تطدددوير اليدددات صدددنع السياسدددات والقدددرارات اإلداريدددة وفقدددًا للدددنظم اإلداريدددة   

 الحديثة.

 ط والبرامج:الخط

 تطبيق إلار  الاول  الشاملة  ي جمي  ال دما  والنشاطا  التي تقدمها الكلية. 2/1

 للكلية.المفامال  ادلارية والمالية ميكنة جمي   2/9

أ ضا  ال ادما  للمتفااملين ما       ملتقادي التة يز علا  جاول  الم ةجاا     وتبتيط ادجةااا   2/9

 الكلية.

 ية.الكلية واألقسام األكاديمولجان س إعادة النظر في دور مجال 4/8

 

 الهدف الثالث:

 الكادر الوظيفي اإلداري. إعادة تأهيل وتنظيم

 الخطط والبرامج:

 املين واإلداريين علي أقسام ووحدات الكلية المختلفة.وضع خطة إلعادة توزيع الع 4/9

هالتهم وضاا  خطااة دعااال  تتااكين الفاااملين وادلاريااين  ااي وظااا ف تتناأااع ماا  ماا             2/02

 . وخبةاتهم 
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 وض  خطة دأتكمال النقم  ي لفا الوظا ف لالاهاز ادلارً والفني لالكلية.  2/00

تنفيذ لةامج للتدريع التحاويلي لتذهيا  الفااملين وادلارياين للفما  لالوظاا ف التاي تفااتي          2/00

 الكلية من تقم  ي الفاملين لها.

 

 :الهدف الرابع

اء ليكددون بمثابددة أسدداي للتنميددة المتواصددلة تطددوير نظددام لقيدداي وتقيدديم األد

 .للموارد البشرية بالكلية

 الخطط والبرامج:

م شاااةا  تفتماااد علااا  القياااالا  اه اليمياااة وادلارياااة لالكلياااة  تقيااايم ألاا لتطاااوية آلياااة  2/03

 .ومةاجفتها وتحديفها لوريًا ادتااز والتلو موضوعية تتفلق ل

م شااةا  تفتمااد علاا   يئااة التاادريس ومفاااوتيهم لالكليااة أعضاااا هتقياايم ألاا لتطااوية آليااة  2/02

 .ومةاجفتها وتحديفها لوريًا ادتااز والتلو موضوعية تتفلق ل

م شةا  موضوعية تتفلق تفتمد عل  لالكلية   فاملين وادلاريينتقييم ألاا اللتطوية آلية  2/01

 .ومةاجفتها وتحديفها لوريًا ادتااز والتلو ل

ذ  المتميزين من القياالا  اه اليمياة وادلارياة وأعضااا هيئاة التادريس       وض  تظام لمكا  2/09

 ومفاوتيهم والفاملين وادلاريين لالكلية إأتنالًا لنتا ج تقييم اهلاا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية اخلامسة

 
 .تطوير البحث العلمي والدراسات العليا
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 ول:الهدف األ

 .علياللدراسات ال تحسين  وتطوير البرامج األكاديمية

 الخطط والبرامج:

 .ةـــــلالكليــــــ مةاجفة وتطوية شةوط القبول لالدراأا  الفليا 1/0

 .اــالفلي الدراأا     وادشةاف التتاي  إجةااا وتطوية وميكنة  مةاجفة 1/0

 .ةكليلال الفلمية للدرجا  والمتالين الفليا الدراأا  لطال  لياتا  قواعدإتشاا  1/3

 .ةــالتي تقدمها الكلي الدراأا  الفلياال طط الدراأية لبةامج ة وتطويتحديث  1/2

 وض  خطة لتبني وتطبيق المفايية اه اليمية القياأية لبةامج الدراأا  الفليا لالكلية. 1/1

 ا   وماااال  جدياد  ومبتكاة      اي   اأتحدا  لةامج لراأاية علا  متاتوى الدراأاا  الفلياا      1/9

 ت صصا  تالر  ومتميز .

 وتطبيق تظام لتطوية وقياس اهلاا    ماال الدراأا  الفليا. وض  1/9

 إتشاا آلية لتلقي تظلما  طال  الدراأا  الفليا والفم  علي حلهـا. 1/2

 .الفليا الدراأا طال  لحو  تموي  تمويلية للمتاعد     الاها  وض  خطة لاذ  ال 1/6

 ة.ــــــراأا  الفليا لالكليوض  خطة لتطوية تظام ادمتحان التذهيلي لطال  الد 1/02

الوا دين لموصلة كلية وتشاي  االلتحاق لالدراأا  الفليا ل ةيا  الوض  خطة إعالمية ل 1/00

 .الدراأة لفد الت ة 

 

 :ثانيالهدف ال

 .وضع خطة متكاملة للبحث العلمي بالكلية في ضوء إحتياجات المجتمع

 الخطط والبرامج:

لفلماي لالكلياة إأاتنالًا دحتياجاا  الماتما  المحلاي ووضا         تطوية خطة متكاملة للبحاث ا  1/00

 .آليا  تنفيذها علي متتوً الكلية

يهم دجااةاا لحااو  متفااد    التاادريس ومفاااوت  ةتحفيااز أعضاااا هيئاا  وضاا  أليااة لتشاااي  و   1/03

 الماتم .وإحتياجا  الت صصا  تتفلق لمشكال  

 دجةاا لحو  ميداتياة وتطبيقياة  اهخةى البحفية لتفاون م  الم أتا  عقد لةوتكوال  ل 1/02

 .الماتم تتفلق لمشكال  وإحتياجا  

 .وحشد تغطية  ا ية لهاالم تلفة لكلية عبة وأا   ادعالم اهتشطة البحفية لإلةاز  1/01
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 الهدف الثالث: 

فدددى مجدددال الدراسدددات  معددداونيهم تطدددوير قددددرات أعضددداء هيئدددة التددددريس و 

 والبحوث العلمية والتطبيقية
 رامج:الخطط والب

لااةامج مت صصااة لتنميااة القاادرا  البحفيااة و تالااة المشااةوعا  البحفيااة     ت طاايط وتنفيااذ   1/09

 .هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم

م  الم أتاا  البحفياة المحلياة    وتبالل الباحفين اتفاقا  ولةتو وال  للتفاون الفقا    عقد 1/09

 .قليمية والفالميةدوا

ة هعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم لمااا يضاامن تطااوية     تطااوية تظااام المهمااا  الفلمياا   1/02

 قدراتهم البحفية.

 .البحفي هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهمض  وتطبيق تظام لتطوية وقياس اهلاا و 1/06

 

 : الهدف الرابع

 اإلعتماد علي مصادر متنوعة لتمويل أنشطة البحث العلمي بالكلية.
 الخطط والبرامج:

أعضااا هيئاة التادريس    لحاو   تمويا   تمويلياة للمتااعد   ا     الاها  وض  خطة لاذ  ال 1/02

 .ومفاوتيهم

وضاا  خطااة لمتاااهمة م أتااا  الماتماا  الماادتي وقطاااا اهعمااال الزراعااي  ااي تموياا     1/00

 البحو  الفلمية هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

 .يستموي  وتشة اهلحا  المتميز  هعضاا هيئة التدروض  تظام ل 1/00

 كلية.لال الفلم  البحث عل  المنفقة المالية الم صصا  مةلول وتقييم قياسوض  تظام ل 1/03

 

 

 

 الغاية السادسة

 
 .تقوية العالقة بني الكلية وخرجييها

 
 الهدف األول:



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 املنصورة جامعة –كلية الزراعة   مشروع التطوير املستمر للتأهيل واإلعتماد
 

95 

 .مع خريجي الكليةللتواصل تطوير برنامج متكامل 

 الخطط والبرامج:

 .وض  ال ةياين  ي الكلية لناا قاعد  لياتا  شاملة ومتكاملة عن 9/0

 إتشاا رالطة مشهة  ل ةياي الكليـــــــــة. 9/0

 وض  خطة وآلية مفتمد  لتففي  وتنظيم لور مكتع متالفة ال ةياين لالكلية. 9/3

 .ةـالم أت أتشطة لدعملالكلية  ل ةياينل صندوقإتشاا  9/2

ادتصاال لاين ال اةياين    إصدار  تيع أنوً ل ةياي الكلية يتضامن لياتاا  تتاه  عملياة      9/1

 ولفضهم البفا.

 .لل ةياين الوظيف  التوج وتتب   لقياس موؤقةوض  ألية  9/9

لهااا  الاهااا  التااي يفماا    الكليااة ماا   ليشااار  لهااا أعضاااا هيئااة التاادريس      تنظاايم أتشااطة  9/9

 .ال ةياون

 

 :الثانيالهدف 

 .الكلية خريجيرفع كفاءة 

 الخطط والبرامج:

 ة ا  متاتوى  فاايتهم  اي الااتاع الفملاي      ليع ال ةياين  ي الكلية تدرلوض  خطة لبةامج  9/2

 وإعدالهم لتوق الفم .

 .والفم  عل  لعمها والتتويق لهاللكلية التنوية اهتشطة مشار ة ال ةياين  ي  9/6

حاول المشاكال    تباالل المفلوماا  وال باةا     ا  لورية لاين ال اةياين أتفتاهم ل   عقد لقاا 9/02

 .تهم الفمليةالتي تواجههم  ي حيا

 

 

 

 الغاية السابعة

 

جودة الربامج األكادميية من خالل تطبيق معايري االعتماد وضبط احلصول علي اإلعتماد احمللي وحتقيق 

 .اجلودة

 
 الهدف األول:
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 .بالكليةب لطموتحويل اقبول  سياساتتطوير 

 الخطط والبرامج:

ق الةأااالة واههااداف والغايااا  وضاا  خطااة لتطااوية أياأااا  قبااول الطااال  لالكليااة لتتوا اا 9/0

 ادأتةاتياية للكلية.

 وض  خطة لتطوية أياأا  تحوي  الطال  من وإلي الكلية. 9/0

 إأتطالا راً الطال   ي أياأا  القبول والتحوي  لالكلية. 9/3

 لتفةيفهم لالبةامج اه اليمية لالكلية. الادل للطال  تفةيفية لةامج وتنظيم إعدال 9/2

 
 ي:الهدف الثان

 (.NARSالقياسية ) األكاديمية المعاييراإلستمرار في تبني وتطبيق 

 الخطط والبرامج:

تتاولي مةاقباة تطبياق المفاايية اه اليمياة       إتشاا وحاد  خاصاة لادعتماال اه االيمي لالكلياة      9/1

 .القياأية لالكلية

 م اه اليمية للكلية  مجالبةا توا ق من د للتذ وال ارجية الداخلية للمةاجفة موؤقةإتشاا آلية  9/9

 اه اليمية القياأية. المفايية

 اه اليمية القياأية لاخ  الكلية. لالمفايية للتوعيةتنظيم حملة إعالمية م ططة  9/9

 
 الهدف الثالث:

الخطددددط الدراسددددية للبددددرامج األكاديميددددة علددددى مسددددتو     وتطددددوير تحددددديث 

 .البكالوريوي

 الخطط والبرامج:

 ة.ـــــلبةامج اه اليمية لالكلي طط الدراأية لتحديث الوض  خطة ل 9/2

  جاذلة للطال  وتلبي إحتياجا  أوق الفم . إتشاا لةامج تفليمية جديد  9/6

 ة.ـأو التفليم المفتوح لالكلي لتفليم عن لفدللةامج لراأة إمكاتية إتشاا  9/02

ة إلكتةوتيًا والتوأ  لبةامج الكلية الم تلفتطوية الموال الدراأية وض  خطة دأتكمال  9/00

  ي إأت دامها  ي عمليا  التفليم والتفلم.

 ااي تطااوية البااةامج   تفاااون الكليااة ماا  الماتماا  المحلااي  وضاا  خطااة لتنظاايم مشااار ة و   9/00

 اه اليمية والمقةرا  الدراأية.

 ماؤلة.لةامج خارجية مموجول  لالكلية وشةا ة لين البةامج التفليمية العقد  9/03
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 :عالرابالهدف 

 .نظم تقويم الطمب بالكليةوتطوير تحديث 

 الخطط والبرامج:

 .ةـــوتطوية تظم تقييم الطال  لالكليتحديث وض  خطة ل 9/02

 وض  خطة لتوحيد أأاليع تقويم الطال  علي متتوى الكلية. 9/01

 ةتطوي    لالتفليم ال اصة القةارا  ات اذوض  خطة لإلأتفال  لنتا ج تقويم الطال   ي  9/09

 .التفليمية البةامج

 
 :الخامسالهدف 

 تحديث وتطوير برنامج التدريب الميداني لطمب الكلية. 

 الخطط والبرامج:

 .تصميم لةامج متكاملة للتدريع الميداتي لطال  الكلية و ق إحتياجاتهم الففليــــة 9/09

 ي للطال .آليا  مفتمد  علي م شةا  موضوعية لتقويم تتا ج التدريع الميداتوض   9/02

 .مـللتفل المتتهد ة الم ةجا  تحقيق    للطال  الميدات  التدريع  اعلية مدىلراأة  9/06

 

 

 

 

 

 الغاية الثامنة

 
تطوير األنشطة الطالبية وخدمات الرعاية اإلجتماعية  و  لنجاح الطالبمالئمة تهيئة بيئة جامعية 

 اليت تقدمها الكلية للطالب

 

 الهدف األول:
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 وفاعلية الخدمات المقدمة لطلبة الكلية لتطوير المناخ التعليمي.زيادة كفاءة 

 الخطط والبرامج:

 .للطال  لالكلية اأت دام ال دما  ادلكتةوتيةوإتاحة تطوية وتحتين  2/0

 ة.ــــــــمتتوً المةا ق لالكليوتطوية تحتين وض  خطة ل 2/0

 لالكلية. بدعينوالم المتفوقينوتحفيز ولعم الطال   لتحديد ة آليوض   2/3

 لالكليـــــة. الدراأة  ي المتففةين الطال  لةعاية لةامجوض   2/2

 ال .ـل دما  المقدمة للطمتتوى جول  و فاية تقويم لورً لإجةاا  2/1

 

 الهدف الثاني:

 .ذوي االحتياجات الخاصة تطوير خدمات الدعم المقدمة للطمب

 الخطط والبرامج:

 ااي  ال مةاعااا  الفااةوق الفةليااة لااين الطااس ومفاااوتيهم علااي تاادريع أعضاااا هيئااة التاادري 2/9

 أأاليع التدريس والتقييم.

 .غةس قيم التتامع وتقب  االختالف م  ا خةتنظيم عدل من أتشطة التوعية للطال  ل 2/9

 وض  خطة لتطوية مةا ق الكلية لتال م إأت دام الطال  ذوً ادحتياجا  ال اصـة.  2/2

 ال  ذوً ادحتياجا  ال اصة لالكليـــة  ي جمي  المااال .وض  خطة لدعم الط 2/6

 

 :الثالثالهدف 

 .الكلية تطوير خدمات الدعم المقدمة لطمب

 الخطط والبرامج:

 خطة لدعم طال  الكلية م  تحديد أولويا  خدما  الدعم.وتنفيذ وض   2/02

 علي الطال . ماليال الدعم لتوزي  وعاللة موضوعية مفاييةألية تفتمد علي تطوية  2/00

 تطوية وتنفيذ ألية لدراأة خصا م وإحتياجا  الطال  لالكليــــــــــة. 2/00

 

 :الرابعالهدف 

 تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لطمب الكلية.

 الخطط والبرامج:

 إتشاا عيال  ماهز  ل دمة الحاال  الصحية الطار ة للطال . 2/03

 دورً لطال  الكليـــــة.وض  خطة للفحم الطبي ال 2/02
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 وض  تظام مناأع للتذمين الصحي لطال  الكليـــــة. 2/01

 

 :الخامسالهدف 

 إنشاء وتفعيل نظام لإلرشاد األكاديمي لطمب الكلية.

 الخطط والبرامج:

 .تظام مال م لإلرشال اه اليمي لطال  الكليـــــةإتشاا  2/09

 .اليم  اه ادرشال لنظام و قًاللكلية  الدراأية ال طة مةاجفة 2/09

 .اليم  اه ادرشال لنظام الطال  وإعالم توعيةوض  خطة ل 2/02

 يين.اليم اه ينالمةشد وتفيين ختيارومفايية د آليا وض   2/06

 

 :الساديالهدف 

نشر مبادئ اداب وأخمقيات المهندة بدين أعضداء هيئدة التددريس ومعداونيهم       

 .بالكلية والعاملين والطمب

 طط والبرامج:الخ 

 صياغة للي  هخالقيا  وألا  المهنة وتوزيف  علي م تلف الفئا  لالكلية. 2/02

 وض  آلية لمتالفة ومةاقبة تطبيق أخالقيا  وألا  المهنة لالكليــــة. 2/00

لااةامج تفقيفيااة وتدريبيااة هعضاااا هيئااا  التاادريس  تنفيااذ تشااةا  وتصااميم تاادوا  وعقااد  2/00

 . ي ماال أخالقيا  وألا  المهنة لفاملينوالهيئا  المفاوتة وا

 تضمين أخالقيا  وآلا  المهنة    البةامج الدراأية. 2/03

 

 :السابعالهدف 

 .الكلية علي ممارسة األنشطة الطمبية المختلفة طمبتشجيع 

 الخطط والبرامج: 

 لالكلية. أياأة محدل  لتشاي  الطال  علي ممارأة اهتشطةصياغة  2/02

 .ةـالطاللي اهتشطة    المتفوقينالطال   ومكا ذ  لتقدية ةامجلوض   2/01

 تنظيم وتففي  إشةا  الطال   ي لاان الكلية الم تلفـــــــة. 2/09

 

 :الثامنالهدف 

 .كليةتوفير بيئة امنه للطمب بال
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 الخطط والبرامج: 

وصياغة خطط لالكلية للكوار  واهزما  والم اطة المتوقفة دلار  أيناريوها  وض   2/09

 .للتفام  مفها

أاايناريوها  وخطااط التفاماا  ماا  اهزمااا  والكااوار  والم اااطة  تاادريع المفنيااين علااي 2/02

 .المحتملة

 ة.ـــلور وحد  اهزما  والكوار  لالكليوتنشيط تففي  وض  خطة ل 2/06

 .الوأا   المتاحة للتفام  م  اهزما  والكوار  لالكليةإأتكمال تو ية  2/32

قد ألتلة من الندوا  وتصميم تشاةا  ومطوياا  للتوعياة ل طاط الطاوارا لمواجهاة       ع 30/ 2

 الم اطة المحتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية التاسعة

 
أعضاء هيئة التدريس القيادات األكادميية واإلدارية وتدريب تنمية املوارد البشرية للكلية من خالل 

 .والعاملني اإلدارينيوومعاونيهم 

 

 :األولالهدف 

 .القيادات األكاديمية واإلدارية في الكليةتأهيل 

 :الخطط والبرامج
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وادلارياة لالكلياة    اليمياة  اه للقياالا   ادلارية المهارا  وتنمية للتدريع خطةوض  وتنفيذ  6/0

 إأتنالًا لإلحتياجا  الففلية لهم.

 .ال  ي القيلالكلية  للقيالا  اه اليمية وادلاريةتنفيذ لةامج تدريبية مت صصة  6/0

 تنفيذ لةامج تدريبية مت صصة  ي التكنولوجيا الحديفة  ي ادلار  وطةق ادلار  الحديفة. 6/3

مفادال  ألاا وإتاااز   للقياالا  اه اليمياة وادلارياة علاي     لراأة أؤة تنفيذ ال طة التدريبياة   6/2

 لالكلية. القيالا  اه اليمية وادلارية

وادلارياة   اليمياة  اه للقياالا   ادلارياة  لمهاارا  ا وتنمياة  تادريع  خطاة وتحاديث  مةاجفاة   6/1

  .لالكلية

 

 :الثانيالهدف 

 .ومعاونيهم تطوير أداء وقدرات أعضاء الهيئة التدريس

 :الخطط والبرامج

تنفيذ ال طة التدريبية التي تم تصميمها إأتنالًا دحتياجا  أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم  6/9

 لالكلية.

ال طاااة التدريبياااة علاااي مفااادال  ألاا وإتاااااز أعضااااا هيئاااة التااادريس   لراأاااة أؤاااة تنفياااذ 6/9

 ومفاوتيهم لالكلية.

  .ةــــلالكليأعضاا هيئة التدريس ومفاوتيــــهم  تدريع خطةمةاجفة وتحديث  6/2

الكليااة علاا  تماااذ  التاادريس المتمة ااز  حااول  ومفاااوتيهم ل أعضاااا هيئااة التاادريسدريع تاا 6/6

 .لمشكلة أو التفلم الذاتي أو التفاوتي أو الحوار  والنقاشالطالع أو االأتكشاف أو ا

تحفياز الطلباة   و مهار  إلار  الصاف تدريع أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية علي  6/02

 .عل  التاديد وادلداا

علا  ممارأاة الطاةق الحديفاة وإجاةاا التغيياة       ومفااوتيهم  تشاي  أعضاا هيئة التادريس   6/00

 لما ينفكس علي تطوية قدرا  ومهارا  الطال .يع التدريس المتبفة الالزمة  ي أأال
 

 :الثالثالهدف 

 .العاملين واإلداريين بالكليةتطوير أداء وقدرات 

 :الخطط والبرامج

 تنفيذ ال طة التدريبية التي تم تصميمها إأتنالًا دحتياجا  الفاملين وادلاريين لالكلية. 6/00

 التدريبية علي مفدال  ألاا وإتااز الفاملين وادلاريين لالكلية. لراأة أؤة تنفيذ ال طة 6/03
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  .ةـــــلالكليالفاملين وادلارييـــــــــن  تدريع خطةمةاجفة وتحديث  6/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشرةالالغاية 

 
ألعضاء هيئة التكنولوجيا الناجتة من البحوث األساسية والتطبيقية  وإستخدام  زيادة معدالت نقل

لتصدي للقضايا اليت ، والدعم التنمية اإلقتصاديةالتدريس ومعاونيهم وطالب الدرسات العليا بالكلية 

 افظة.تواجه سكان احمل

 

 :األولالهدف 

 .تفعيل وتنفيذ خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة

 :الخطط والبرامج

 .ةـــة المحيطــــــــالكلية ل دمة الماتم  وتنمية البيئ خطةتنفيذ  02/0

 إشةا  طال  الكلية  ي تقديم خدما  للماتم  وتنمية البيئــــــــة.  02/0

 الكلية ل دمة الماتم  وتنمية البيئة المحيطة علي المتتهد ين. خطةتقييم اؤة  02/3
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 ة.ــــمةاجفة وتحديث خطة الكلية ل دمة الماتم  وتنمية البيئة المحيط 02/2

 

 :الثانيالهدف 

وتنميددة وعددي أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداونيهم والعدداملين والطددمب    رفددع

 بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 :الخطط والبرامج

أعضاااا هيئااة التاادريس ومفاااوتيهم والفاااملين    تصااميم وت طاايط حملااة إعالميااة لتوعيااة     02/1

 .والطال  ل دمة الماتم  وتنمية البيئة

 تم  وتنمية البيئة.  تقييم أؤة حملة التوعية ل دمة الما 02/9

 

 :الثالثالهدف 

ستخدام التكنولوجيا المتولددة مدن شنةدطة البحدع العلمدي  زيادة معدالت نقل وا 

 .بالكلية

 :الخطط والبرامج

 .تصميم قاعد  لياتا  لذتواا التكنولوجيا المتاحة لالكلية والمتتهد ين لها  ي    ماال 02/9

 التنفيذية المتئولة عن تق  التكنولوجياا لالمحا ظاة   عقد إتفاقا  تفاون وتنتيق م  الاها  02/2

 . ي ماال تق  وإأت دام التكنولوجيا

إصدار مالة لورية "أخبار البحث الفلمي لالكلية" تتناول أحد  التكنولوجيا  الناتاة من  02/6

 أتشطة البحث الفلمي لالكلية توزا مااتًا علي المتتهد ين.

ومفاوتيهم علي تشة إتتااجهم البحفاي  اي مااال  عالمياة      تشاي  أعضاا هيئة التدريس  02/02

 مفهةأة.

تشاي  أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم علي تشة لحوؤهم من خالل الم تمةا  الدولية  02/00

 المت صصة. 

تقييم اهؤة ادقتصالً والبيئي دأت دام التكنولوجياا الناتااة مان أتشاطة البحاث الفلماي        02/00

  ين.لالكلية علي المتتهد
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 التنفيذيةة اخلط

 إلسرتاتيجية الكلية
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 .توفري بنية حتتية مادية بالكلية قادرة علي توفري بيئة فعالة وجذابة تسهل التعليم والبحث ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب الغاية األولى:

اهلدف 
 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة احملدد

ملسئولية ا فرتة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ت الكلية وزيادة كفائتها وفعاليتها
ختبرا

طوير معامل وم
ت

 

وض  خطة لتطوية م تبةا  ومفاما    0/0
التفلاااااايم والبحااااااث لالكليااااااة وتحديااااااد    

 إحتياجا  التطوية. 

     خطااااة لتطااااوية م تبااااةا  ومفاماااا
 التفليم والبحث لالكلية.

 ل حتياجا  التطوية. قا مة 

   وجول خطة لتطوية مفام
 الكلية.

   وجااااول قا مااااة ل حتياجااااا
التطاااااااوية شاااااااار   اااااااي  
إعااادالها جميااا  اهطاااةاف 

 المفنية.

يناية  0
0202 

30 
 مارس
0202 

 
حو
  الفليا والب

أا
را
  الكلية للد

و ي
 

4 () 

إأااتكمال تاهيااز المفاماا  والم تبااةا    0/0
فااة لاااهجهز  الفلميااة الالزمااة و ااق طبي 

 الفم  لهـا.

  . مفام  وم تبةا  ماهز 

  تتااا ج إأااتبيان الحكاام علااي
مااااادً  فاياااااة تاهيااااازا    

 المفام .

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0200 

1333 () 

إأاااااااتكمال التاهيااااااازا  المتااااااااعد     0/3
 –لالمفام  والم تبةا  )أجهز  تهوياة  

وأااااا   أاااامفية   –مقاعااااد  –إضاااااا  
 ولصةية ... ال (.

  يااااا  الوأاااااا    مفامااااا  ماهاااااز  لام
 المتاعد .

0 
 يولوي

0200 

30 
 ليتمبة
0200 

133  
(53) (53  ) 

تاااااو ية إجاااااةااا  ووأاااااا   اهمااااان     0/2
 واهمان لالمفام  والم تبةا .

    مفاماا  ماهااز  لامياا  وأااا   اهماان
 وا مان.

0 
يو ليو

0200 

30 
ليتمبة 
0200 

133 
(53) (53 ) 

إتشاا مفم  مة زً هغاةا  التفلايم    0/1
 والبحث الفلمي لالكلية.

   مفماااااا  مة اااااازً متكاماااااا  متفاااااادل
 اهغةا .

    إتشاااااا وتاهيااااز وتشااااغي
 المفم  المة زً.

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0200 

2333 () 

وضاا  خطااة للصااياتة الدوريااة لمفاماا   0/9
 وم تبةا  الكليـة.

 . خطة للصياتة الدورية للمفام   وجااااااول خطااااااة للصااااااياتة
 الدورية للمفم  المة زً.

0 
ة أ تول
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

4 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 .)مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل( متويل ذاتي من مصادر أخري

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.
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اهلدف 
 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة احملدد

ية املسئول فرتة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

صة 
خا
حثية والتعليمية ال

عة الب
طوير المزر

ت

بالكلية
 

وض  خطة لصياتة وإأاتفمار مزرعاة    0/9
الكلية الموجول  لاخ  الحاةم الااامفي   
وإعااااال  تنظيمهااااا وهيكلتهااااا والحفاااااظ 

 عليها.

   خطااة لصااياتة مزرعااة الكليااة لااالحةم
 الاامفي.

 جااااااول خطااااااة لصااااااياتة   و
مزرعاااااة الكلياااااة لاااااالحةم 

 الاامفي.

0 
يناية 
0200 

30 
 مارس
0200 

عية 
را
ز
  ال

حو
  والب

ر
اا
ز الت

ة 
ة م

أ.ل/ مدي
لالكلية

 

4 () 

إأااتكمال المنشااذ  والمةا ااق الالزمااة     0/2
لمزرعااااا  الكلياااااة لمنطقاااااة قاللشاااااو   

مزرعاااااة لحفياااااة وإتتاجياااااة ماهاااااز     وزيان.
 لاهرضي الاديد .

   حفيااااة  وجااااول مزرعـااااـة ل
وإتتاجية ماهز  لاهرضي 
 الاديد  متفدل  اهغةا .

0 
يناية 
0200 

32 
 وتيوي

0200 

53 () 

التاافي تحااو زيااال  متاااحة المزرعااة      0/6
 البحفية والتفليمية لقاللشو وزيـــان.

  زيااااال  متاااااحة المزرعااااة
 .%12لنتبة ال تق  عن 

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

53 () 

تغالل وإأااااتفمار وضاااا  خطااااة دأاااا 0/02
مزرعة الكلية لقاللشاو وزياان وتنظايم    
وتففيااااا  الااااادور البحفاااااي والتفليماااااي  

 للمزرعة.

  خطة دأتفمار مزرعة الكلية لقاللشو
 وزيان.

   وجااااااول خطااااااة متكاملااااااة
دأاااتفمار مزرعاااة الكلياااة   

 لقاللشو وزيان.

0 
أ تولة 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

4 () 

ي 
جهيز مبن

ء وت
شا
ستكمال إن

إ

ت ال
خدما

ال
جديد بالكلية
إأتكمال إتشاا مبني ال دما  الادياد   0/00 

 لالكلية.

 .مبني متكام  لل دما  لالكليــة 
    إأاااتكمال إتشااااا وتاهيااااز

وتشااااغي  مبنااااي ال اااادما  
 الاديد لالكلية.

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

ن الكلية
أتاذ/ أمي

ه
تيد ا

ال
 

4833 
(3333 ) 
(1833 ) 0/00  كليااة هلاا تاهيااز مبنااي ال اادما  لال

لور   اااي خدماااة الفملياااة التفليمياااة    
 والبحفية لالكلية.

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

وضا  خطاة للصااياتة الدورياة لمبنااي     0/03
 ال دما  الاديد لالكلية.

 .خطة صياتة لورية للمبني الاديد     وجول خطة صاياتة لورياة
 للمبني الاديد.

0 
 أ تولة
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4333 () 
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  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  

 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  اجلامعـــــــــة.مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع ب  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

اهلدف 
 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة احملدد

املسئولية  فرتة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من األلف جنيهب

ت بالكلية
ضرا

حا
ت الم

عا
ت وقا

جا
طوير المدر

ت
 

وضاااا  خطااااة لتطااااوية الماااادرجا      0/02
وقاعا  المحاضاةا  لالكلياة وتحدياد    

 إحتياجا  التطوية.

      خطاااة لتطاااوية المااادرجا  وقاعاااا
 المحاضةا  لالكلية.

 .قا مة ل حتياجا  التطوية 

    وجااااااول خطااااااة لتطااااااوية
الماااااااااادرجا  وقاعااااااااااا  

   لالكلية.المحاضةا
   وجااااول قا مااااة ل حتياجااااا

التطاااااااوية شاااااااار   اااااااي  
إعااادالها جميااا  اهطاااةاف 

 المفنية.

0 
يناية 
0200 

30 
 مارس
0200 

 
ال
ط
ن التفليم وال

شو
  الكلية ل

و ي
 

4 () 

إأااتكمال تاهيااز الماادرجا  وقاعااا   0/01
المحاضااااااةا  لاااااااهجهز  التاااااامفية 

 والبصةية الالزمة.

    مااااااادرجا  وقاعاااااااا  محاضاااااااةا
 ماهز . 

 تااا ج إأااتبيان الحكاام علااي ت
مااااادً  فاياااااة تاهيااااازا    
الماااااااااادرجا  وقاعااااااااااا  

 المحاضةا  لالكليــة.

0 
 إلةي 
0200 

30 
 مارس
0200 

1333  
(533) 
(253 )
(253) 

إأااااااتكمال التاهياااااازا  المتاااااااعد     0/09
لالماااادرجا  وقاعااااا  المحاضااااةا   

مقاعاد ...   –إضاا   –)أجهز  تهوية 
 ال (.

 هز  مدرجا  وقاعا  محاضةا  ما
 لامي  الوأا   المتاعد .

0 
إلةي  
0200 

30 
مارس 
0200 

53 () 

تزوياااااااااد الماااااااااادرجا  وقاعااااااااااا    0/09
المحاضاااااةا  لوأاااااا   وإجاااااةااا   

 اهمن واهمان.

   مدرجا  وقاعا  محاضةا  ماهز
 لامي  وأا   اهمن وا مان.

0 
إلةي  
0200 

30 
مارس 
0200 

53 () 

وضااااا  خطااااااة للصاااااياتة الدوريااااااة    0/02
مااااادرجا  وقاعاااااا  المحاضاااااةا  لل

 لالكليــة.

      خطاااة للصاااياتة الدورياااة للمااادرجا
 وقاعا  المحاضةا .

    وجول خطة صاياتة لورياة
للماااااااااادرجا  وقاعااااااااااا  

 المحاضةا  لالكلية.

0 
إلةي  
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

4 () 

 

 
  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص   الدراسات العليا باجلامعـــــــــة.مشاركة مع قطاع  

 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.
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 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تط

 

 

 
 نشطة الكلية.زيادة اإليرادات وضبط النفقات املالية يف مجيع اجملاالت مبا حيقق التوازن يف موازنة الكلية واالعتماد الكامل على الذات يف متويل أ الغاية الثانية:

 مؤشرات النجاح ائداملخرجات/ الع األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية  فرتة التنفيذ

عن 
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ي 
ع مال

ض
ى و
عل
ظة 
حاف
الم

ي الكلية
ن ف
متز

 

كليااة للجااةاا مةاجفااة لل طااط الماليااة إ 0/0

ومقارتتهاااااا مااااا  لفاااااا الاامفاااااا    

 .الفةلية واهجنبية

    خطاااااط مالياااااة مطالقاااااة للمفاااااايية

 الفالمية. 

 ول خطااااااط ماليااااااة وجاااااا

مطالقاااااااااااة للمفاااااااااااايية  

 الفالمية.

0 

يناية 

0200 

30 

مارس 

0200 

  لالكلية
تالا

ح
تم ال

س ق
ر ي
أ/ 

 

13 () 

ضاابط النفقااا  الماليااة للكليااة وإعااال       0/0

توزيفهاااا لماااا يضااامن تحقياااق رأاااالة  

 الكلية.

   تفقاااااا  منضااااابطة موزعاااااة لدقاااااة

 تضمن تحقيق رأالة الكلية. 

  وجول توزي  عالل لبنول

 تة المالية للكلية.المواز

0 

إلةي  

0200 

32 

يوتيو 

0200 

4 () 

ت 
تنمية القدرا

ت لتوفير 
إلمكانيا

وا

ي 
التمويل ال ات

للكلية وتنويع 

عم 
صادر الد

م

ي
المال

 

تنميااة قاادرا  أعضاااا هيئااة التاادريس    0/3

 ي مااال ادتصاال لالاهاا  الممولاة     

 والداعمة هتشطة الكلية.

     أعضاا هيئة تادريس قاالرون علاي

 ع تموي  هتشطة الكلية.جل

    عاادل الاهااا  المتاااهمة

  ي تموي  أتشطة الكلية.

 %   متاااااهما  الاهااااا

الماتحااااااة  ااااااي تموياااااا   

 أتشطة الكلية.

0 

يوليو 

0200 

32 

 أبتمبة

0200 

حد  
ة و

مدي

ع لالكلية
ري
التد

 

4 () 
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تطااااوية وتففياااا  أتظمااااة ذا   فاااااا     0/2

للمتااااااعدا  الطاللياااااة أاااااواا مااااان   

 الدولية.المنظما  المحلية أو 

      تظم  فالاة وذا   فااا  للمتااعدا

 الطاللية.

    عاادل الاهااا  المتاااهمة

 اااااي تقاااااديم متااااااعدا   

 لطال  الكلية.

 %    متاهما  المنظماا

المحليااااة والدوليااااة  ااااي   

تقااديم متاااعدا  لطااال   

 الكلية.  

0 

 أ تولة

0200 

30 

ليتمبة 

0200 

عاية 
ر
تم 

س ق
ر ي
أ/ 

  لالكلية
شبا
ال

 

4 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  اركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة.مش  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

ي للكلية
ت لتوفير التمويل ال ات

إلمكانيا
ت وا

تنمية القدرا
 

ي
عم المال

صادر الد
وتنويع م

 

لحفياااة ت طااايط و تنفياااذ مشاااةوعا   0/1
تلبااااي احتياجااااا  الكليااااة والماتماااا  

جاذلاااااة للاهاااااا  وتكاااااون المحلاااااي 
 والممولة للبحث الفلمي. الداعمة

    مشااةوعا  لحفيااة ت اادم الماتماا
 المحيط.

    عاااااااادل المشااااااااةوعا
حفياااة التاااي حصااالج  الب

 عليها الكلية.
   عااادل الاهاااا  الممولاااة

للمشاااااةوعا  البحفياااااة 
 لالكلية.

0 

يناية 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

 
حو
  الفليا والب

أا
را
  الكلية للد

و ي
 

4 () 

التنتااايق والمتالفاااة مااا  الم أتاااا    0/9
المحلياااااة والدولياااااة لتقاااااديم الااااادعم   

 للكليــة.

   لةوتو ااااااااوال  للتفاااااااااون ماااااااا
 ولولية.م أتا  محلية 

    عااااااادل لةوتو اااااااوال
التفاااااون الموقفااااة ماااا  
الم أتااااااا  المحليااااااة  

 والدولية.

0 

يناية 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

4 () 

تشااااااي  الباااااةامج المشاااااتة ة مااااا     0/9
م أتاااا  لحفياااة وأ اليمياااة محلياااة  

 ولوليـة.

    لاااةامج المشاااتة ة مااا  م أتاااا
 لحفية وأ اليمية محلية ولوليـة.

    عدل الباةامج المشاتة ة
م أتااا  البحفيااة ماا  ال

واه اليميااااااة المحليااااااة 
 والدوليـة.

0 

يناية 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

عميد الكلية
أ.ل/ 

 

4 () 
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تشاي  القطاا ال اص عل  التمويا    0/2
والمشااااار ة  ااااي أتشااااطة ولااااةامج    

 الكلية.

     مشااااار ة القطاااااا ال اااااص  ااااي
 تموي  أتشطة ولةامج الكلية.

 %    مشاااااار ة القطااااااا
ال ااااااص  اااااي تمويااااا  

 لةامج الكلية.أتشطة و

0 

يناية 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

اتم 
خدمة الم

ن 
شئو

  الكلية ل
و ي

 

وتنمية البيئة
 4 () 

تففيااا  وتطاااوية لور الوحااادا  ذا   0/6
الطاااااال  ال ااااااص لالكلياااااة وزياااااال   

 عوا دها.

     وحاادا  ذا  طااال  خاااص ت اادم
 الماتم  وتدر عا د للكلية.

  متوأاااااط الزياااااال   اااااي
 أرلاح الوحدا .

 يال   ي عدل متوأط الز
 ال دما  المقدمة.

0 

يناية 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

13 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  

 خل(.متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... ا

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 النجاح مؤشرات املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 فرتة التنفيذ

املسئولية عن 
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

 إلي من

ق 
حقي
ي لت

ج
ستراتي

ك ا
شري

ى توفير 
عل
العمل 

ت
طة بالغايا

ف المرتب
ألهدا

ا
 

 اعااا  يك شاااةعلاااي إيااااال الفمااا   0/02
لهدف تبني لفا البةامج المقدماة  

 .ةـمن خالل الكلي

   تبناااي لفاااا ي اعااا  يك شاااةوجااول
 .ةـبةامج المقدمة من خالل الكليال

 .إياال الشةيك 

 %  يك  ااي شااةمتااهمة ال
لبةامج المقدمة من اتبني 

 .ةـخالل الكلي

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

اتم 
خدمة الم

ن 
شئو

  الكلية ل
و ي

 
وتنمية البيئة

 

5 () 

إتشاااااا قاعااااد  لياتااااا  لالاهااااا      0/00
الممولااااة ومااااااال  إهتمااااام تلااااك  

 تصال.الاها  وطةق اد

 .قاعد  لياتا  لالاها  الممولة     عاااااادل الاهااااااا  التاااااااي
 تتضمنها القاعد .

 %   متاااهمة القاعااد   ااي
 تو ية تموي  للكلية. 

0 
يناية 
0200 

30 
 مارس
0200 

5 () 

وض  خطة إعالمياة لااذ  قطااا     0/00
اهعمااال الزراعااي لةعايااة لفااا   

 أتشطة الكليــة. 

  وجااول خطااة إعالميااة لاااذ  قطاااا
 الزراعي.اهعمال 

 %   متااااااااااهمة قطااااااااااا
اهعماااال الزراعاااي  اااي   

 رعاية أتشطة الكلية.

0 
 إلةي 
0200 

32 
 يوتيو
0200 

5 () 

الم
حا
ظة 
ف

تد  عل
ق 
ف
ط
ال

لبة 
للك
لية 
وبر
ج
ام
ها
 

 30 0 عدل البةامج المطور .  لةامج تفليمية جاذلة للطال . تطاااااااااااوية لاااااااااااةامج تفليمياااااااااااة   0/03

و 
  
ي
الك
لية 
ش
ل

ن 
و

التف
ليم 
 الطوال
 
و 
  
ي
الك
لية 
ش
ل
 و
الدن 
أارا
الف  
ليا 
حوال
ل

 
و

 

23 () 
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)للبكااالوريوس والدراأااا  الفليااا(  
 جاذلة للطال .

   متوأط الزيال   ي أعادال
 الطال 

يناية 
0202 

ليتمبة 
0202 

 جاااذ  الطلباااة الااا  لاااةامج الكلياااة   0/02
والوصاااااااول لمفااااااادال  القباااااااول 

 للمفدال  ادقتصالية.

      مفااادال  قباااول تتصااا  للمفااادال
 .ادقتصالية

   متوأط الزيال   ي أعادال
 الطال .

 .تكلفة الطالع 

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

23 () 

جاااااذ  طلباااااة الدراأاااااا  الفلياااااا    0/01
للتتاااااااي  لاااااادرجتي الماجتااااااتية 

 والد تورا  لالكليــة. 
 

  لااااااةامج لراأااااااا  عليااااااا جاذلااااااة
 للطال .

   متوأط الزيال   ي أعادال
طااااااااااال  الماجتااااااااااتية 

 والد تورا .

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

23 () 

تصااااميم وتنفيااااذ لااااةامج إعالميااااة   0/09
للطاااال  الفاااة  لتشاااايفهم علاااي 

 الدراأة لالكليـة.

 . لةامج إعالمية للطال  الفة    متوأط الزيال   ي أعادال
 الطال  الوا دين للكلية.

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

23 () 

 

  مشروعCIQAP.  دات ذات الطابع اخلاص.(.متويل ذاتي )أرباح الوح  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  لطالب باجلامعــــــــة.مشاركة مع قطاع التعليم وا  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

ية زيادة قدرة الكلية على املساهمة يف التنمية الريفية وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع اخلاص وتسويق خدمات الكل :الغاية الثالثة
 مية والبحثية والتطبيقية واالستشارية.التعلي

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 فرتة التنفيذ

املسئولية عن 
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

 إلي من

تفعيل دور المراكز 
طابع 

ت ال
ت ذا

حدا
والو

ص بالكلية
خا
ال

تشاااااي  التفاااااون لااااين الوحاااادا  ذا      3/0 
 طال  ال اص لالكلية.ال

   لةوتو ااوال  للتفاااون لااين الوحاادا
 ذا  الطال  ال اص لالكلية.

  عدل مااال  التفاون لين
 الوحدا .

 .عدل الوحدا  المتفاوتة 

0 
يناية 
0202 

30 
مارس 
0202 

ن 
شئو

  الكلية ل
أ.ل/ و ي

اتم  وتنمية 
خدمة الم

البيئة
 5 () 

وضاا  آليااة للتنتاايق دقامااة مشااةوعا     3/0
ة ة لاااااين الوحااااادا  لمواجهاااااة   مشااااات

مشااااكال  الماتماااا  والبيئااااة لصااااور    
 متكاملة.

  آليااة للتنتاايق و مشااةوعا  مشااتة ة
 لين الوحدا  ال اصة لالكلية.

    عاااااااااادل المشااااااااااةوعا
 المشتة ة لين الوحدا .

    مااااااال  التنتاااايق لااااين
 الوحدا .

0 
إلةي  
0202 

32 
يوتيو 
0202 

5 () 
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تشاااااي  التفاااااون لااااين الوحاااادا  ذا      3/3
طاااال  ال ااااص لالكلياااة والم أتاااا    ال

 والهيئا  المحلية وادقليمية والفالمية.

      لةوتو ااوال  للتفاااون لااين وحاادا
لالكليااااااااة والم أتااااااااا  المحليااااااااة  

 وادقليمية والفالمية. 

     عااااااااادل البةوتكاااااااااوال
 الموقفة.

 .مااال  التفاون 

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

13 () 

مااااالي  وضاااا  تظااااام لمتالفااااة اهلاا ال     3/2
والفني وادلارً لالوحدا  ذا  الطال  

 ال اص.

  تظاااام لمتالفاااة اهلاا الماااالي والفناااي
وادلارً لالوحاااااادا  ذا  الطااااااال   

 ال اص.

   ًإأااااتطالا رأً ماااادية
الوحاااااادا   ااااااي تظااااااام   

 المتالفة.

0  
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4 () 

وضاااا  آليااااة لتحفيااااز ومكا ااااذ  التميااااز     3/1
 لك الوحدا .للمديةين الفاملين لت

   ًآليااة لتحفيااز ومكا ااذ  التميااز لماادية
 الوحدا .

   تتاااا ج إأتقصااااا رضااااا
مديةً الوحدا  عن آلية 

 التحفيز.

0  
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  ة.مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــ  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 ي للجامعــــــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعل

 
 
 

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 فرتة التنفيذ

املسئولية عن 
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

 إلي من

ت 
خدما

ج ل
التروي

طابع 
ت ال

ت ذا
حدا
الو

سويقها 
ص وت

خا
ال

عم 
صادر للد

لتوفير م
ى للكلي

والتمويل ال ات
ة
 

تحدياااد إحتياجاااا  الماتمااا  المحلاااي  3/9
وقطااااا اهعماااال الزراعاااي لهااادف   
تقديم خادما  لفاال  تلاك المشاكال      
 وتحقيق التطوية والتنمية المتتدامة.

     قا مة إحتياجاا  الماتما  المحلاي
وقطااااااااا اهعماااااااال الزراعاااااااي  

 وأولوياتها.

      وجاول قا ماة إحتياجاا
الماتمااااااااا  المحلاااااااااي  
وقطاااااااااااا اهعمااااااااااال 

 الزراعي.
 % ر ة اهطااةاف مشااا

الم تلفااااة  ااااي تحدياااااد   
 ادحتياجا .  

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

ن 
شئو

  الكلية ل
أ.ل/ و ي

اتم  وتنمية 
خدمة الم

البيئة
 

13 () 
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إجااااةاا تحلياااا  للمنا تااااين لتحديااااد    3/9
توعية ال دما  التي يمكن للوحادا   
تقديمها وتتفية هذ  ال ادما  لشاك    
 يحقق ميز  تنا تية لتلك الوحدا .

      تحلي  الوضا  التنا تاي لل ادما
التااي يمكاان للوحاادا  ذا  الطااال  

 ال اص تقديمها 

    متتوى تنا تاية أأافار
ال ااااااااادما  مقارتاااااااااة  

 لالمنا تين.
  ًتتا ج إأتقصاا متتو

إقباال المتااتهد ين علااي  
 خدما  الوحدا . 

0 
إلةي  
0200 

32 
يوتيو 
0200 

13 () 

وضااااا  خطاااااة إعالمياااااة للتاااااةويج    3/2
ذا  الطااااااال   خاااااادما  الوحاااااادا  

ال ااااااااص  ااااااا  مااااااااال البحاااااااو  
والدراأااااا  البيئيااااة واالأتشااااارا   

 الفنية والتدريع.

   خطاااة إعالمياااة للتاااةويج خااادما
 الوحدا  ذا  الطال  ال اص.

   تتاااا ج إأتقصااااا مااادى
تااح ال طة ادعالمياة  

  ي تحقيق أهدا ها.
  متااااتوً التحتاااان  ااااي

ادقباااال علاااي خااادما   
الوحااادا  ذا  الطاااال   

  ال اص لالكلية.

0 
يوليو 
0200 

32 
أبتمبة 
0200 

13 () 

إقامااة الماا تمةا  والناادوا  وورش   3/6
الفمااا  وإصااادار النشاااةا  الدورياااة  

 ل دما  الوحدا .

      ماااوال تاااةويج وتوعياااة ل ااادما
الوحاادا  تصاا  للمتااتهد ين  ااي     

 أما نهم.  

     عااااااااادل المااااااااا تمةا
والنااااااااااااااادوا  وورش 

 الفم  والنشةا . 
  تتا ج تقييم أؤة اهتشطة

 .التالقة

0  
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

23 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 ـة.موازنة الكليــــــ  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 
 املنصورة وتطويرها مبا يتفق مع رؤيتها ورسالتها وغاياتها اإلسرتاتيجية. تطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية لكلية الزراعة جامعة :الغاية الرابعة

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

عيم 
تد

جه 
التو

ي 
ممركز

ال

إلدارة 

الكلية
ق  
حق
بما ي

والكفاءة 
جية
إلنتا
ا

 

تطوية الهيكا  التنظيماي لالكلياة لماا      2/0

يحقااق المةوتااة  ااي ات اااذ القااةارا  

ادلاريااااة وتحقيااااق غايااااا  الكليااااة   

     هيكاا  تنظيمااي يحقااق المةوتااة  ااي

ات ااااذ القاااةارا  ادلارياااة ويحقاااق  

 غايا  الكلية.

 %  : القةارا  المة زية

 القةارا  غيةالمة زية.

 %   : تفااااويا التاااالطا

0 

يناية 

0200 

30 

مارس 

0200 

تم 
س ق

ر ي
أ/ 

ن 
شئو

ال

رية 
دلا

ا

لالكلية
 

13 () 
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 جمالي التلطا .إ ادأتةاتياية.

تنمياااااة اهلاا ادلارً مااااان خاااااالل   2/0

مشااااااار ة الفاااااااملين  ااااااي صاااااان    

 القةارا .

   عاملين مشار ين ل ياالية  ي صن

 القةار.

 %   مشار ة الفاملين  اي

إت اذ القاةارا : إجماالي   

 القةارا  المت ذ .

0 

لةي  إ

0200 

32 

يوتيو 

0200 

4 () 

تطبيق مبدأ ادلار  لاههاداف وتبنيا     2/3

  ذألو  دلار  الكلية.

    تحقياااااااااق اههاااااااااداف والغاياااااااااا

 ادأتةاتياية. 

  تطبيااق ادلار  لاههااداف

 لالكلية. 
0 

يوليو 

0200 

32 

أبتمبة 

0200 

13 () 

وضااا  وتنفياااذ آلياااا  للتنتااايق لاااين    2/2

 ارية لالكلية.م تلف المتتويا  ادل

   عاادم تضااار  أو إزلواجيااة المهااام

 لين المتتويا  ادلارية. 

  ًوضوح مهام    متتو

إلارً لاخااااا  منظوماااااة  

 الفم  ادلارً لالكلية.

0  

يناية 

0200 

30 

ليتمبة 

0200 

4 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  لعليا باجلامعـــــــــة.مشاركة مع قطاع الدراسات ا  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 م العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تطوير التعلي

 
 
 
 
 

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

ت 
طوير اليا

ت

ت 
سا
سيا
ع ال
صن

ت 
والقرارا

إلدارية وفقًا 
ا

إلدارية 
ظم ا

للن

حديثة
ال

تطبياااق إلار  الااااول  الشااااملة  اااي      2/1 

جمياااا  ال اااادما  واهتشااااطة التااااي  

 تقدمها الكلية.

  جااااول  ال اااادما  واهتشااااطة التااااي

 تقدمها الكلية.

 %   ال ااادما  واهتشاااطة

التي تطباق إلار  الااول    

الشاااااااااااملة : إجمااااااااااالي  

 اهتشطة. 

0 

يناية 

0203 

30 

ليتمبة 

0203 

ن 
ضما

حد  
ة و

مدي

عتمال 
د
اول  وا

ال

ل
الكلية

 

23 () 
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ميكناااة جميااا  المفاااامال  ادلارياااة     2/9

 والمالية للكلية.

     مفااامال  إلاريااة مميكنااة تااتم لدقااة

 وأهولة.

 %   المفااامال  ادلاريااة

الممكينااااااااااة: إجمااااااااااالي 

 المفامال .

0 

يوليو 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

23 () 

تبتااايط ادجاااةااا  والتة ياااز علااا   2/9
أ ضاااا   مجااااول  الم ةجااااا  لتقاااادي 

 دما  للمتفاملين م  الكلية.ال 

    إجااةااا  مبتااطة لتقااديم خاادما
 الكلية للمتفاملين مفها.

    تتا ج إأتقصااا رضااا
المتفااااملين مااا  الكلياااة  
عاااان إجااااةااا  تقااااديم  

 ال دما .

0 

أ تولة 

0203 

30 

ليتمبة 

0203 

ن الكلية
أ/ أمي

 

23 () 

ولااان  إعال  النظة  ي لور ماالس  2/2
 ية.الكلية واهقتام اه اليم

     ماااالس ولاااان وأقتااام أ اليميااة
  فالة  ي الكلية.

    وجول مهام محدل  لكا
 ماالس ولاان الكلية.

    وجااول هيا اا  تنظيميااة
 لألقتام اه اليمية. 

0 

يوليو 

0202 

32 

أبتمبة 

0202 

عميد 
أ.ل/ 

الكلية
 

5 () 

ظيم الكادر 
عادة تأهيل وتن

إ

ي
إلدار

ي ا
ظيف
الو

 

 املينوض  خطاة دعاال  توزيا  الفا     2/6
وادلارياااين علاااي أقتاااام ووحااادا    

 الكلية الم تلفة.

  وجاااول عااادل مال ااام مااان الفااااملين
 لك  قتم يلبي إحتياجات . 

   ًتتاااا ج إأتقصااااا ماااد
رضااااا الفااااملين عااان   

 وظا فهم الحالية.
 

0 

يناية 

0202 

30 

مارس 

0202 

ن 
شئو

تم ال
س ق

ر ي
أ/ 

رية لالكلية
دلا

ا
 

2 () 

وض  خطة دعال  تتكين الفاملين  2/02
وادلاريين  ي وظاا ف تتناأاع ما     

 م هالتهم وخبةاتهم . 

   وض     عام   ي الوظيفة التاي
 تتال م وت صص . 

0 

إلةي  

0202 

32 

 أبتمبة

0202 

2 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  

 ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.متويل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 ـــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعـــ

 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه
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ظيم الكادر 
عادة تأهيل وتن

إ

ي
إلدار

ي ا
ظيف
الو

 
وض  خطاة دأاتكمال الانقم  اي      2/00

لفاااا الوظاااا ف لالاهااااز ادلارً  
 لفني لالكلية. وا

 .تكام  الت صصا  الوظيفية لالكلية    عاااادم وجااااول تقاااام  ااااي
أعااادال الفااااملين لالاهااااز   

 ادلارً لالكلية.

0 

أ تولة 

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

تم 
س ق

ر ي
أ/ 

ن 
شئو

ال

رية لالكلية
دلا

ا
 

2 () 

تنفياااذ لاااةامج للتااادريع التحاااويلي     2/00
لتذهياا  الفاااملين وادلاريااين للفماا    

ي تفااااتي الكلياااة مااان لالوظاااا ف التااا
 تقم  ي الفاملين لها.

      وجول آلياة لاخلياة دأاتكمال الانقم
  ي الاهاز ادلارً.

    عاااااادل الفاااااااملين الااااااذين
 تدريبهم وتذهيلهم.

  تتا ج تقييم لةامج التدريع
 التحويلي.

0 

يناية 

0200 

30 

ليتمبة 

0200 

حد  
ة و

مدي

ع 
ري
التد

لاالكلية
 

33 () 

ألداء
ي وتقييم ا

ظام لقيا
طوير ن

ت
 

صلة 
ي للتنمية المتوا

سا
ن بمثابة أ

ليكو

شرية بالكلية
للموارد الب

 

تطاااوية آلياااة لتقيااايم ألاا القياااالا     2/03
اه اليميااة وادلاريااة لالكليااة تفتمااد   
علااا  م شاااةا  موضاااوعية تتفلاااق 
لادتااااااااز والتاااااالو  ومةاجفتهااااااا 

 وتحديفها لوريًا.

     آليااة لتقياايم ألاا القيااالا  اه اليميااة
 تحد  لوريًا. وادلارية لالكلية

 .إتشاا اهلية 
     إأاات دام اهليااة  ااي تقياايم

 اهلاا.

0 

يناية 

0200 

30 

مارس 

0200 

حد  
س والتقييم والتقويم لو

تم القيا
س ق

ر ي
ل/ 

اول  لالكلية
ن ال

ضما
 

4 () 

تطاااوية آلياااة لتقيااايم ألاا أعضااااا     2/02
هيئاااة التااادريس ومفااااوتيهم لالكلياااة  
تفتماااد علااا  م شاااةا  موضاااوعية  

تااز والتلو  ومةاجفتها تتفلق لاد
 وتحديفها لوريًا.

  آلية لتقييم ألاا أعضاا هيئة التدريس
 ومفاوتيهم تحد  لوريًا. 

 .إتشاا اهلية 
     إأاات دام اهليااة  ااي تقياايم

 اهلاا.

0 

يناية 

0200 

30 

مارس 

0200 

4 () 

تطاااوية آلياااة لتقيااايم ألاا الفااااملين    2/01
وادلاريااااين  لالكليااااة تفتمااااد علاااا   

موضاااااااوعية تتفلاااااااق   م شاااااااةا   
لادتااااااااز والتاااااالو  ومةاجفتهااااااا 

 وتحديفها لوريًا.

    آليااة لتقياايم ألاا الفاااملين وادلاريااين
 لالكلية تحد  لوريًا.

 .إتشاا اهلية 
     إأاات دام اهليااة  ااي تقياايم

 اهلاا.

0 

يناية 

0200 

30 

مارس 

0200 

4 () 

وض  تظام لمكا اذ  المتميازين مان     2/09
لاريااااااة القيااااااالا  اه اليميااااااة واد 

وأعضااا هيئاة التادريس ومفااوتيهم     
والفاملين وادلاريين لالكلية إأاتنالًا  

 لنتا ج تقييم اهلاا.

   تظاااام ياااةلط المكا اااذ  لنتاااا ج تقيااايم
 اهلاا.

  ًتتااااااااا ج إأتقصاااااااااا رأ
القيااااااااااالا  اه اليميااااااااااة 
وادلاريااة وأعضاااا هيئااة  
التااااااااادريس ومفااااااااااوتيهم 

 وادلاريين  ي النظام.

0 

يناية 

0200 

30 

 مارس

0200 

عميد الكلية
أ.ل/ 

 

4 () 

 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  كة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة.مشار  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.
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 .تطوير البحث العلمي والدراسات العليا :ةخامسالغاية ال
املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح ات/ العائداملخرج األنشطة اهلدف احملدد

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

ألكاديمية
ج ا
طوير البرام

ن  وت
سي
ح
ت

 
ت العليا

سا
للدرا

 

مةاجفاااة وتطااااوية شاااةوط القبااااول    1/0
 لالدراأا  الفليا لالكلية.

      شةوط مناأابة للقباول لالدراأاا
 الفليا.

 صاااااا رأً تتااااا ج إأتق
الطااااال   ااااي شااااةوط  

 القبول.

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

 
حو
  الفليا والب

أا
را
ن الد

شئو
  الكلية ل

و ي
 

5 () 

 إجاةااا  وتطاوية وميكناة    مةاجفة 1/0

 الدراأاا    ا   وادشاةاف  التتااي  

 .الفليا

  وإشااةاف تتاااي  إجااةااا 

 مميكنة.
    إأتقصاا رأً الطاال

 تتااي  ال إجةااا  ي 

 .شةافادو

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

5 () 

 لطاااال  لياتاااا  قواعااادإتشااااا  1/3

 والمتاااالين الفلياااا الدراأاااا 

 .ةكليلال الفلمية للدرجا 

  الدراأاا   لطاال   لياتاا   قواعاد 

 .ةكليلال الفليا
    إتشاا وإأات دام قواعاد

 البياتا .

   رأً المتااات دمين  اااي
 قواعد البياتا .

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

5 () 

ال طاااط الدراأاااية وتطاااوية تحاااديث  1/2
التاي تقادمها    لبةامج الدراأا  الفليا

 .الكلية

   لباااةامج مطاااور  خطاااط لراأاااية
 .الكليةل الدراأا  الفليا

   عاادل ال طااط الدراأااية
المطور  : إجمالي عدل 

 البةامج.

0 
يوليو 
0202 

32 
يوتيو 
0200 

5 () 

وض  خطاة لتبناي وتطبياق المفاايية      1/1
 اليمياااااااااة القياأاااااااااية لباااااااااةامج اه

 الدراأا  الفليا لالكلية.

   لتطبيااق المفااايية اه اليميااة خطاة
القياأاااية  اااي لاااةامج الدراأاااا     

 .الفليا

   عااااادل الباااااةامج التاااااي
تطباااااااااااق المفاااااااااااايية  
اه اليميااااة القياأااااية :  
 إجمالي عدل البةامج.

0 
يوليو 
0202 

32 
يوتيو 
0200 

5 () 

اأاااااتحدا  لاااااةامج لراأاااااية علااااا   1/9
مااال   ي  وى الدراأا  الفليامتت

جدياااد  ومبتكاااة  و ااا  ت صصاااا    
 تالر  ومتميز .

   لدراأااا  الفليااا للااةامج لراأااية 
مااااااال  جديااااد  ومبتكااااة     ااااي 

 وت صصا  تالر  ومتميز .

     عاادل البااةامج التااي تاام
 إأتحداؤها.

    متااتوً إقبااال الطااال
علاااااااااااااي الباااااااااااااةامج 
المتاااااااتحدؤة مقارتاااااااة  

 لالبةامج القا مة.

0 
يوليو 
0202 

32 
يوتيو 
0200 

5 () 
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  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة. مشاركة مع  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ألكاديمية
ج ا
طوير البرام

ن  وت
سي
ح
ت

 
ت العليا

سا
للدرا

وض  وتطبيق تظام لتطاوية وقيااس    1/9 
 اهلاا    ماال الدراأا  الفليا.

     تطاااوية قيااااس اهلاا  ااا  مااااال
 الدراأا  الفليا.

   ًتتااااا ج إأااااتطالا رأ
الطااااال   ااااي النظاااااام   

 المطور.

0 
إلةي  
0200 

32 
يوتيو 
0200  

حو
  الفليا والب

أا
را
ن الد

شئو
  الكلية ل

و ي
 4 () 

إتشااااا آلياااة لتلقاااي تظلماااا  طاااال     1/2
 الدراأا  الفليا والفم  علي حلهـا.

     آليااة لتظلماااا  طااال  الدراأاااا
 الفليا.

    إأتطالا رأً الطاال
  ي مدً  اعلية ا لية.

0 
إلةي  
0200 

32 
يوتيو 
0200 

4 () 

ة لاذ  الاها  التمويلياة  وض  خط 1/6
للمتاااعد   اا  تموياا  لحااو  طااال  

 الدراأا  الفليا.

    جااااذ  الاهااااا  لتموياااا  لحااااو
 طال  الدراأا  الفليا.

    عاادل البحااو  الممولاااة
خارجيًا : إجماالي عادل   

 البحو .

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

5 () 

وض  خطة لتطوية تظام ادمتحان  1/02
الفلياااا  التاااذهيلي لطاااال  الدراأاااا  

 لالكلية.

   تطااوية تظاااام ادمتحاااان التاااذهيلي
 للدراأا  الفليا.

   ًتتااااا ج إأتقصاااااا رأ
الطااااااال   ااااااي تظااااااام 
ادمتحاااااااان التاااااااذهيلي  

 المطور.

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

4 () 

وضاااا  خطااااة إعالميااااة لتشاااااي      1/00
االلتحاق لالدراأا  الفليا ل ةياا   
الكليااة والوا اادين لموصاالة الدراأااة  

 .ت ة لفد ال

  االلتحاااق لالدراأااا  الفليااا   زيااال
 .ل ةيا  الكلية والوا دين

  متوأط الزيال   ي عدل
الطاااااااال  الملتحقاااااااين  
لالدراأاااااااااا  الفلياااااااااا 

 لالكلية.

0  
 أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4 () 

طة 
خ
ع 
ض
و

ث 
ح
متكاملة للب

ي بالكلية 
العلم

ضوء 
ي 
ف

ت 
جا
حتيا

إ

جتمع
الم

الفلمااي تطااوية خطااة متكاملااة للبحااث   1/00 
لالكلياااة إأاااتنالًا دحتياجاااا  الماتمااا    
المحلاااي ووضااا  آلياااا  تنفياااذها علاااي  

 متتوً الكلية.

      خطة متكاملاة للبحاث الفلماي لالكلياة
 إأتنالًا دحتياجا  الماتم  المحلي.

 .وجول ال طة 
  مشاااااااااار ة اهطاااااااااةاف

الم تلفااااااة  ااااااي وضاااااا   
 ال طة.

0 
يوليو 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

  الكلية 
و ي

أ
را
ن الد

شئو
ل

  
 ا
حو
الفليا والب

 

5 () 



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة    مشروع التطوير املستمر للتأهيل واالعتماد

 
154 

تحفيااز أعضاااا  وضاا  أليااة لتشاااي  و   1/03
يهم دجااااةاا التاااادريس ومفاااااوت  ةهيئاااا

لحااااو  متفااااد  الت صصااااا  تتفلااااق   
 الماتم .لمشكال  وإحتياجا  

     زياااااااال  تتااااااابة البحاااااااو  متفاااااااد
الت صصااا  التااي تتفلااق لمشااكال    

 الماتم .وإحتياجا  

   عاااااادل البحااااااو  متفااااااد
الت صصااا  التااي تتفلااق 

  وإحتياجاااااا  لمشاااااكال
: إجماااالي عااادل  الماتمااا 
 البحو .

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

5 () 

 
 
 
 
 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  
 ـــــــة ... اخل(.متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولــــــــ

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح العائد املخرجات/ األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ث 
ح
طة متكاملة للب

خ
ضع 

و

ضوء 
ي 
ي بالكلية ف

العلم
جتمع

ت الم
جا
حتيا

إ
لتفااااااااون مااااااا  عقاااااااد لةوتكاااااااوال  ل 1/02 

اهخااةى دجااةاا   البحفيااة  الم أتااا   
تتفلااااااق  لحااااااو  ميداتيااااااة وتطبيقيااااااة

 الماتم .  وإحتياجا  لمشكال

 لتفاااون ماا  الم أتااا  لةوتكااوال  ل
 .اهخةىالبحفية 

     عااااااااادل البةوتكاااااااااوال
 الموقفة.

  ميداتيااااة البحاااو   عااادل ال
المنفااااذ  ماااان  تطبيقيااااةالو

 .خالل البةوتكوال 

0 
يناية 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

ن 
شئو

  الكلية ل
و ي

 
حو
  الفليا والب

أا
را
الد

 

13 () 

شااطة البحفيااة  اهتلااةاز وضاا  خطااة د 1/01
الم تلفااة لكليااة عبااة وأااا   ادعااالم    ل

 .وحشد تغطية  ا ية لها

  الم تلفااااة وأااااا   ادعااااالم  تغطيااااة
 لألتشطة البحفية لالكلية.

    عاادل المقاااال  المنشااور
والبااااةامج المقدمااااة عاااان 

 النشاط البحفي لالكلية.

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

23 () 

س 
ضاء هيئة التدري

ع
ت أ
طوير قدرا

ومت
ث 
حو
ت والب

سا
جال الدرا

ى م
عاونيهم ف

طبيقية
العلمية والت

 

لااااةامج مت صصااااة  ت طاااايط وتنفيااااذ   1/09
لتنميااااااة القاااااادرا  البحفيااااااة و تالااااااة  
المشاااةوعا  البحفياااة هعضااااا هيئاااة   

 .التدريس ومفاوتيهم

     قاااادرا  لحفيااااة ومهااااارا  متميااااز
لكتالة المشةوعا  البحفياة هعضااا   

 .هيئة التدريس ومفاوتيهم

 ا  البحفياة  عدل المشةوع
 التي تمج  تالتها.

  عدل المشةوعا  الممولة
: إجمااااالي المشااااةوعا   

 التي تم تقديمها.

0 
يوليو 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

حد  
ة و

مدي
ع لالكلية

ري
التد

 

23 () 

اتفاقاااا  ولةتو اااوال  للتفااااون    عقاااد 1/09
م  الم أتاا   وتبالل الباحفين الفقا   

 .يةقليمية والفالمدالبحفية المحلية وا

      اتفاقاااا  ولةتو اااوال  لتفااااون مااا
قليمية دالم أتا  البحفية المحلية وا

 .والفالمية

     عااااااااادل البةوتكاااااااااوال
 الموقفة.

   عااادل البااااحفين الاااذين تااام
 تباللهم.

0 
يناية 
0200 

32 
يوتيو 
0200 

ن 
شئو

  الكلية ل
و ي

 
حو
  الفليا والب

أا
را
الد

 

13 () 

تطوية تظام المهما  الفلمية هعضاا  1/02
ة التاادريس ومفاااوتيهم لمااا يضاامن  هيئاا

 تطوية قدراتهم البحفية.

 .تظام مطور للمهما  الفلمية لالكلية   ًتتاااااااا ج إأتقصااااااااا رأ
أعضااااا هيئاااة التااادريس   
ومفاااااوتيهم  ااااي النظااااام  

 المطور.

0 
يوليو 
0200  

32 
أبتمبة 
0200 

5 ( ) 
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وضاا  وتطبيااق تظااام لتطااوية وقياااس    1/06
يس اهلاا البحفاي هعضااا هيئاة التاادر   

 ومفاوتيهم.

    تظااام لتطااوية وقياااس اهلاا البحفااي
 هعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم.

  ًتتاااااااا ج إأتقصااااااااا رأ
أعضااااا هيئاااة التااادريس   
ومفاااااوتيهم  ااااي النظااااام  

 المطور. 

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

5 () 

 
 

  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  اع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة.مشاركة مع قط  
 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات. وحدة مشروعات

 

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ث 
ح
طة الب

ش
عة لتمويل أن

صادر متنو
ي م
عل
عتماد 

إل
ا

ي بالك
العلم

لية
 

وضاا  خطااة لاااذ  الاهااا  التمويليااة  1/02
للمتاااعد   اا  تموياا  لحااو  أعضاااا    

 .هيئة التدريس ومفاوتيهم

    جااذ  الاهااا  للمتاااعد   اا  تموياا
لحاااااو  أعضااااااا هيئاااااة التااااادريس   

 .ومفاوتيهم

     عااادل البحاااو  التاااي تااام
تمويلهااااااااااا خارجيااااااااااًا :  

 البحو  الممولة ذاتيًا.

0 
يناية 
0203 

30 
مارس 
0203 

ش
  الكلية ل

و ي
 
حو
  الفليا والب

أا
را
ن الد

ئو
 

4 () 

وضااااا  خطاااااة لمتااااااهمة م أتاااااا    1/00
الماتماااا  الماااادتي وقطاااااا اهعمااااال     
الزراعااي  ااي تموياا  البحااو  الفلميااة   
هعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااااوتيهم    

 لالكلية.

     إأاااهام م أتاااا  الماتمااا  المااادتي
وقطاا اهعمال الزراعي  ي تمويا   

 البحو  الفلمية لالكلية.

  التاااي تااام  عااادل البحاااو  
م أتااااا  تمويلهااااا ماااان 

الماتماا  الماادتي وقطاااا   
:  اهعماااااااال الزراعااااااايً 
 البحو  الممولة ذاتيًا.

0 
إلةي  
0203 

32 
يوتيو 
0203 

4 () 

تموياا  وتشااة اهلحااا    وضاا  تظااام ل  1/00
 المتميز  هعضاا هيئة التدريس.

 تموي  وتشة اهلحا  المتميز  تظام ل
 هعضاا هيئة التدريس.

 أعضاااااا إأتقصاااااا را ً
 هيئة التدريس  ي النظام.

0 
يوليو 
0203 

32 
أبتمبة 
0203 

4 () 

 مااةلول وتقياايم قياااسوضاا  تظااام ل  1/03
 علاا  المنفقااة الماليااة الم صصااا 

 كلية.لال الفلم  البحث

 مااااةلول وتقياااايم قياااااستظااااام ل 
 علا   المنفقاة  المالياة  الم صصاا  

 كلية.لال الفلم  البحث

 .إتشاا النظام 

  النظاام  اي   تتا ج إأت دام
 قياس المةلول.

0 
أ تولة 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  

 متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.
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 خرجييها.تقوية العالقة بني الكلية و :الغاية السادسة
املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد

 التنفيذ
 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

ج متكامل 
طوير برنام

ت
صل 

للتوا
ي 
ج
خري
مع 

الكلية
 

لناا قاعد  لياتاا  شااملة ومتكاملاة عان      9/0
 .وض  ال ةياين  ي الكلية

 اتااااااا  شاااااااملة متكاملااااااة  قاعااااااد  لي
 ل ةياي الكلية.

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا أراا
المتااات دمين  اااي  اعلياااة 

 القاعد 

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

ن لالكلية
اي
ةي
 
ع متالفة ال

ة مكت
مدي

 

13 () 

عااااادل المشاااااار ين  اااااي     رالطة مشهة  ل ةياي الكلية.  إتشاا رالطة مشهة  ل ةياي الكلية. 9/0
 الةالطة.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

4 () 

وض  خطة وآلية مفتمد  لتففي  وتنظيم  9/3
 لور مكتع متالفة ال ةياين لالكلية.

  مكتاااااع  فاااااال لمتالفاااااة ال اااااةياين
 لالكلية.

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا آراا
ال ااااااااةياين  ااااااااي لور  

 المكتع.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

4 () 

 لادعم لالكلياة   ل اةياين ل صندوقإتشاا  9/2

 .ةـالم أت أتشطة

 لالكلية. ل ةياينلدعم ا صندوق  .إتشااالصندوق 
    عااااادل المشاااااار ين  اااااي

 الصندوق.

يناية  0
0200 

30 
مارس 
0200 

13 () 
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إصاادار  تيااع أاانوً ل ةياااي الكليااة      9/1
يتضاامن لياتااا  تتااه  عمليااة ادتصااال  

 لين ال ةياين ولفضهم البفا.

 .تيع أنوً ل ةياي الكلية   .إصدار الكتيع 
  آراا ال اةياين  إأتطالا

  ي الكتيع.

0 
أ تولة 
 )أنويًا(

30 
 ليتمبة
 )أنويًا(

13 () 

 التوجا  وتتبا    لقيااس  موؤقاة وض  ألياة   9/9

 .لل ةياين الوظيف 

  التوجاا وتتباا   لقياااس موؤقااةأليااة 
 .لل ةياين الوظيف 

 .وض  ا لية 
   آراا ال ةياين  ي اهلياة

 الموضوعة.

0 
أ تولة  
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

4 () 

يشاار  لهاا أعضااا هيئاة      تنظيم أتشاطة  9/9
الاها  التاي يفما    الكلية م  لالتدريس 

 .لها ال ةياون

 الاهاااا  التاااي مااا   للتفاعااا  أتشاااطة
 .لها ال ةياونيفم  

     عاااادل اهتشااااطة المنفااااذ
 وعدل المشار ين.

 .تقييم  فاا  اهتشطة 

0 
أ تولة  
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص.(.متو( يل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة. مشاركة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

رفع كفاءة 
ي
ج
خري

 
الكلية
تادريع ال اةياين   لوض  خطاة لباةامج    9/2 

ة ااا  متااتوى  فاااايتهم  اااي  ل ااي الكلياااة  
 وإعدالهم لتوق الفم . الااتع الفملي

  دعاااادال ال ااااةياين لتااااوق  لااااةامج
 الفم .

 .عدل البةامج المقتةحة 

   تتا ج تقييم  فاا  الباةامج
 المنفذ .

   تتااااا ج إأااااتطالا أااااوق
الفماااااااا   ااااااااي  فاااااااااا    

 ين.ال ةيا

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

ن 
اي
ةي
 
ع متالفة ال

ة مكت
مدي

لالكلية
 13 () 

التنوية اهتشطة مشار ة ال ةياين  ي  9/6
والفماا  علاا  لعمهااا والتتااويق    للكليااة 

 .لها

   اهتشااااطة مشاااار ة ال ااااةياين  ااااي
 للكلية.التنوية 

   عااااااااااااادل ال اااااااااااااةياين
 المشار ين.

   تنااااا ج تقياااايم ال ااااةياين
 لكفاا  اهتشطة.

0  
يناية 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

13 () 
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عقاااد لقاااااا  لورياااة لاااين ال اااةياين   9/02
تباااالل المفلوماااا  وال باااةا   أتفتاااهم ل

حاااول المشاااكال  التاااي تاااواجههم  اااي     

 .حياتهم الفملية

 عقد لقااا  لورية لين ال ةياين.  . عدل اللقااا  المنفذ 

   تنااااا ج تقياااايم ال ااااةياين
لمادً إأاتفالتهم مان هااذ     

 اللقااا .

0  
يناية 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كاديمية من خالل تطبيق معايري االعتماد وضبط اجلودةجودة الربامج األاحلصول علي اإلعتماد احمللي وحتقيق  :الغاية السابعة

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

طوير 
ت

ت
سا
سيا

 
قبول 

حويل ا
وت

م
ط
ل

ب 
بالكلية
 

وضااا  خطاااة لتطاااوية أياأاااا  قباااول    9/0
طاااااال  لالكلياااااة لتتوا اااااق الةأاااااالة    ال

واههااااااداف والغايااااااا  ادأااااااتةاتياية 
 للكلية.

     أياأااا  قبااول للطااال  تتوا ااق ماا
 رأالة وأهداف وغايا  الكلية.

  تتاااااااا ج إأتقصااااااااا أراا
الطااااال   ااااي أياأااااا    

 القبول المطور .

0 
 يوليو
0202 

32 
 أبتمبة
0202 

ن 
تئو

  الكلية ل
أ.ل/ و ي

 
ال
ط
التفليم وال

 

4 () 

وضاا  خطااة لتطااوية أياأااا  تحوياا       9/0
 الطال  من وإلي الكلية.

 . أياأا  مال مة لتحوي  الطال   تتاااااااا ج إأتقصااااااااا أراا
الطااااال   ااااي أياأااااا    

 التحوي .

0 
 يوليو
0202 

32 
 أبتمبة
0202 

4 () 
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إأاااتطالا راً الطاااال   اااي أياأاااا     9/3
 القبول والتحوي  لالكلية.

     أياأااااا  قبااااول وتحوياااا  مال مااااة
 للطال 

 ج إأتقصااااااااا أراا تتاااااااا 
الطااااال   ااااي أياأااااا    
 القبول والتحوي  لالكلية.

0 
 يوليو
0202 

32 
 أبتمبة
0202 

4 () 

 للطاال   تفةيفياة  لاةامج  وتنظايم  إعادال  9/2

لتفاااةيفهم لاااالبةامج اه اليمياااة     الاااادل
 لالكلية.

 الادل للطال  تفةيفية لةامج.      إأتقصااااا آراا الطاااال
الاااادل  اااي مااادً  فاياااة    

مج و فااااااااااااااا  الباااااااااااااةا
 التفةيفية.

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4 () 

ق 
طبي
ي وت

ي تبن
ستمرار ف

إل
ا

المعايير
 

ألكاديمية
ا

 
سية )

القيا
N

A
R

S
)
إتشاا وحد  خاصة لادعتمال اه االيمي   9/1 

لالكليااة تتااولي مةاقبااة تطبيااق المفااايية    
 اه اليمية القياأية لالكلية.

 .وحد  لإلعتمال اه اليمي لالكلية   الوحد .إتشاا 

    تقياايم  فااااا  ألاا الوحاااد
 هلوارها.

يناية  0
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

اول  
ن ال

ضما
حد  

ة و
أ.ل/ مدي

عتمال لالكلية
د
وا

 

13 () 

 الداخلياة  للمةاجفاة  موؤقاة إتشااا آلياة    9/9

 الباةامج  توا اق  مان  د ا للتذ وال ارجياة 
 المفاااااايية مااااا اه اليمياااااة للكلياااااة 

 اه اليمية.

  الداخليااة فااةللمةاج موؤقااةآليااة 

 .وال ارجية
 .وض  اهلية 

 .يناية  0 تقييم تتا ج تطبيق اهلية
0202 

30 
مارس 
0202 

5 () 

 للتوعياة تنظيم حملاة إعالمياة م ططاة     9/9

اه اليميااااة القياأااااية لاخاااا   لالمفااااايية
 الكلية.

  اه اليميااااة  لالمفاااااييةوعااااي عااااالي
 القياأية.

  تتااا ج تقياايم  فاااا  الحملااة
 ادعالمية.

اية ين 0
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  اركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة.مش  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ث 
حدي
ت

طوير 
وت

ط 
ط
خ
ال

سية 
الدرا

ج 
للبرام

ألكاديمية 
ا

ى 
عل

  
ستو

م

البكالوريو

ي
تحديث ال طط الدراأية وض  خطة ل 9/2 

 لبةامج اه اليمية لالكليـة.ل

  لباااااةامج لمحدؤاااااة خطاااااط لراأاااااية
 اه اليمية لالكلية.

  عاااادل ال طااااط الدراأااااية
: إجمااااالي عاااادل المحدؤااااة

 البةامج لالكلية.

0  
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

  
أ.ل/ و ي

الكلية 

ن 
تئو

ل
التفليم 

 
ال
ط
وال

 

13 () 
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إتشاااااا لااااةامج تفليميااااة جديااااد  جاذلااااة  9/6
 للطال  وتلبي إحتياجا  أوق الفم . 

  لةامج تفليمية  جاذلة للطال  وتلبي
 إحتياجا  أوق الفم .

    عااادل الباااةامج التفليميااااة
 ديد .الا

   متوأط الزيال   ي أعادال
 الطال .

 يناية 0
0202 

30 
 مبةليت

0202 

13 () 

لتفلاايم للااةامج لراأااة إمكاتيااة إتشاااا    9/02
 أو التفليم المفتوح لالكليـة. عن لفد

   لاةامج  لراأة جدوً دمكاتية إتشااا
أو التفلاايم المفتااوح   لتفلاايم عاان لفااد  ل

 لالكليـة.

  ادتتهااااااا مااااان الدراأاااااة
من قب  لاناة  ومةاجفتها 

 المةاجفة لالكلية.

0  
يناية 
0200 

32 
يوتيو 
0200 

13 () 

تطاوية المااوال  وضا  خطاة دأااتكمال    9/00
لباااااةامج الكلياااااة الم تلفاااااة    الدراأاااااية  

إلكتةوتيااًا والتوأاا   ااي إأاات دامها  ااي    
 عمليا  التفليم والتفلم.

   لبااااةامج تطااااوية المااااوال الدراأااااية
 الكلية الم تلفة إلكتةوتيًا.

  لمااااوال الدراأااااية   عاااادل ا
 المطور   إلكتةوتيًا.

    عاادل المااوال ادلكتةوتياااة
المتااااات دمة  فلياااااًا  اااااي  

 التفليم.

0 
يناية 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

133 () 

تفاااون وضاا  خطااة لتنظاايم مشااار ة و 9/00
 ااي تطااوية  الكليااة ماا  الماتماا  المحلااي

البااااااااةامج اه اليميااااااااة والمقااااااااةرا    
 الدراأية.

  ي تطاوية   الماتم  المحليمشار ة 
 البةامج والمقةرا .

     عدل الباةامج والمقاةرا
التاااااي شاااااار  الماتمااااا  
المحلااااي  ااااي تطويةهااااا: 

 الفدل الكلي.

0 
يناية 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

13 () 

عقاااد شاااةا ة لاااين الباااةامج التفليمياااة    9/03
الموجااااول  لالكليااااة ولااااةامج خارجيااااة   

 مماؤلة.

  إتفاقا  شةا ة لين البةامج التفليمية
 ة ولةامج مماؤلة.لالكلي

   عااادل ادتفاقاااا  الموقفاااة
للشااااااةا ة ماااااا  لااااااةامج 

 مماؤلة.

0 
يوليو 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

13 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  ية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل(.متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبث 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 
 
 

 

 

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة ف احملدداهلد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه
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ث 
حدي
ت

ب 
م
ط
ظم تقويم ال

طوير ن
وت

بالكلية
 

وتطاااوية تظااام تحاااديث وضااا  خطاااة ل 9/02
 تقييم الطال  لالكلية.

  وتطااوية تظاام تقياايم الطااال  تحااديث
 لالكلية.

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا أراا
الطااال   ااي تظاام التقياايم   

 المطور .

0  
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

س والتقييم 
تم القيا

س ق
ر ي

اول  
ن ال

ضما
حد  

والتقويم لو
عتمال لالكلية

د
وا

 4 () 

وض  خطة لتوحيد أأاليع تقويم  9/01
 الطال  علي متتوى الكلية.

   أأاااليع تقااويم للطااال  موحااد  علااي
 .متتوى الكلية

0  
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

4 () 

وضااا  خطاااة لإلأاااتفال  لنتاااا ج تقاااويم  9/09
 ال اصاة  القةارا  ات اذالطال   ي 

 .التفليمية البةامج تطوية    لالتفليم

    ادأااتفال  لنتااا ج تقااويم الطااال   ااي
 .التفليمية البةامج تطوية

   مااال  التطوية التي تام
تحديدها لنااًا علاي تتاا ج   

 م.التقوي

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

4 () 
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حدي
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ب 
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طوير برنام
وت

ب الكلية
م
ط
ي ل
الميدان

 

تصاااااميم لاااااةامج متكاملاااااة للتااااادريع   9/09
الميااااااداتي لطااااااال  الكليااااااة و اااااااق    

 إحتياجاتهم الففلية.

    لاااةامج متكاملاااة للتااادريع المياااداتي
 لطال  الكلية.

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا أراا
الطااااااال   ااااااي لااااااةامج  

 ع الصيفي.التدري
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يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

ع لالكلية
ري
حد  التد

ة و
مدي

 

5 () 

آليااا  مفتمااد  علااي م شااةا    وضاا   9/02
موضااااوعية لتقااااويم تتااااا ج التاااادريع  

 الميداتي للطال .

   آلياااااا  موضاااااوعية لتقاااااويم تتاااااا ج
 التدريع الميداتي للطال .

   تقياايم تتااا ج تطبيااق آليااا
 التقويم.

0  
يناية 
0200 

30 
 مارس
0200 

5 () 

 الميادات   التادريع   اعلية مدىلراأة  9/06
 الم ةجااا  تحقيااق  اا  للطااال 
 .مـللتفل المتتهد ة

  ا   يتاهم  للطاال   ميادات   تادريع  
 .مـللتفل المتتهد ة الم ةجا  تحقيق

  اعلياااة مااادىتقيااايم  
 للطال  الميدات  التدريع

 الم ةجاا   تحقياق   ا  
 .مـللتفل المتتهد ة

0  
يناية 
0200 

30 
ارس م

0200 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  مة اجملتمع باجلامعـــــــــة.مشاركة مع قطاع خد  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 
 

 

 

 

 

 



 0202-0202جامعة املنصورة  –لزراعة اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية ا

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة    مشروع التطوير املستمر للتأهيل واالعتماد

 
162 

 .الرعاية اإلجتماعية اليت تقدمها الكلية للطالب و تطوير األنشطة الطالبية وخدمات  لنجاح الطالبمالئمة تهيئة بيئة جامعية  :الغاية الثامنة

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

خ 
طوير المنا

طلبة الكلية لت
ت المقدمة ل

خدما
علية ال

زيادة كفاءة وفا

ي
التعليم

 

وية وتحتاااااين وإتاحاااااة اأااااات دام  تطااااا 2/0
 ال دما  ادلكتةوتية للطال  لالكلية.

  خاادما  إلكتةوتيااة مطااور  ومحتاانة
 ومتاحة  للطال .

    عاااااااااااااادل ال اااااااااااااادما
ادلكتةوتيااااااااة المتاحااااااااة 

 للطال .

   تتااااااا ج تقياااااايم الطااااااال
 لل دما  ادلكتةوتية.

 .عدل المةا ق المحتنة 

  تتاااااا ج إأاااااتطالا اهراا
  ي مةا ق الكلية. 

0 
يوليو 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

 
ال
ط
ن التفليم وال

تئو
  الكلية ل

أ.ل/ و ي
 

13 () 

وضاا  خطااة لتحتااين وتطااوية متااتوً   2/0
 المةا ق لالكلية.

 .مةا ق مطور  ومحتنة 

يناية  0
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

53 () 

وتحفياااز ولعااام   لتحدياااد ة آلياااوضااا   2/3
 لالكلية. والمبدعين المتفوقينالطال  

  المتفااوقينالطااال  وتحفيااز ولعاام 

 لالكلية. والمبدعين
 .عدل الطال  المحفزين 

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا أراا
 الطال   ي ألية التحفيز.

0 
إلةي  
0202 

32 
يوتيو 
0202 

5 () 

 المتففةين الطال  لةعاية لةامجوض   2/2

 لالكلية. الدراأة  ي
 ي المتففةين الطال  لةعاية لةامج  

 .الدراأة
 .عدل البةامج 

 أاااااااتطالا أراا تتاااااااا ج إ
الطاااااااال   اااااااي  فااااااااا  

 البةامج.

0 
إلةي  
0202 

32 
يوتيو 
0202 

5 () 

إجااااةاا تقااااويم لورً لمتااااتوى جااااول    2/1
 و فاية ل دما  المقدمة للطال .

     ضااااامان متاااااتوى جاااااول  و فاياااااة
 ال دما  المقدمة للطال .

 .ً0 تتا ج التقويم الدور 
أ تولة 
 )أنويًا(

30 
ليتمبة 
 )أنويًا(

15 () 

 
 روع مشCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  ـــــة.مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعــــ  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 
 



 0202-0202جامعة املنصورة  –اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الزراعة 

 جامعة املنصورة –كلية الزراعة    مشروع التطوير املستمر للتأهيل واالعتماد

 
163 

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من يهباأللف جن

ب
م
ط
عم المقدمة لل

ت الد
خدما

طوير 
ت

 
ت 
جا
حتيا

ال
ي ا
ذو

صة
خا
ال

 

تااااااادريع أعضااااااااا هيئاااااااة التااااااادريس  2/9
مةاعا  الفةوق الفةلية ومفاوتيهم علي 

 اااي أأااااليع التااادريس     ال لاااين الطااا 
 والتقييم.

    أعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااااوتين
مةاعا  الفةوق الفةلية مدرلين علي 

 .ال لين الط

 ضااااااااا هيئاااااااة عااااااادل أع
التااااااادريس والمفااااااااوتين 

 المدرلين.

  تقياااااايم  فاااااااا  البااااااةامج
 التدريبية المنفذ .

0  
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

ع لالكلية
ري
حد  التد

ة و
مدي

 

13 () 

تنظيم عدل من أتشاطة التوعياة للطاال      2/9
غةس قيم التتامع وتقب  االختالف م  ل

 .ا خة

   قااايم التتاااامع وتقبااا    طاااال  لاااديهم
 .م  ا خة االختالف

   عااااادل أتشاااااطة التوعياااااة
 المنفذ .

   تتااااااا ج تقياااااايم الطااااااال
 لكفاا  اهتشطة المنفذ .

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

13 () 

وض  خطة لتطوية مةا ق الكلية لتال م  2/2
إأاااات دام الطااااال  ذوً ادحتياجااااا    

 ال اصـة. 

     مةا اااق مال ماااة دأااات دام الطاااال
 ذوً ادحتياجا  ال اصـة.

 لمةا اااق التاااي تااام   عااادل ا
 تاهيزها.

    ًتقيااااايم الطاااااال  لماااااد
 مال مة هذ  المةا ق.

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

ن الكلية
أمي

 

23 () 

وضاااااا  خطااااااة لاااااادعم الطااااااال  ذوً  2/6
ادحتياجااااا  ال اصااااة لالكليــااااـة  ااااي   

 جمي  المااال .

     لعااااام الطاااااال  ذوً ادحتياجاااااا
 ال اصة لالكلية.

   تتااااااا ج تقياااااايم الطااااااال
 دعم المقدمة.ل دما  ال

0  
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

تم 
س ق

ر ي

عاية 
ر

  
شبا
ال

لالكلية
 

13 () 

ب 
م
ط
عم المقدمة ل

ت الد
خدما

طوير 
ت

الكلية
 

وض  وتنفيذ خطة لدعم طاال  الكلياة    2/02
 م  تحديد أولويا  خدما  الدعم.

 .خطة لدعم طال  الكلية 

 .أولويا  خدما  الدعم 

  تتاااااااا ج إأتقصااااااااا أراا
خااااادما  الطاااااال   اااااي  
 الدعم وأولوياتها.

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

  لالكلية
شبا
عاية ال

ر
تم 

س ق
ر ي

 

4 () 

 مفااااييةألياااة تفتماااد علاااي  تطاااوية  2/00

 الادعم  لتوزيا   وعاللاة  موضاوعية 

 علي الطال . المالي

  علااي  المااالي لاادعمعااالل ل توزياا
 الطال .

  تتاااااااا ج إأتقصااااااااا أراا
الطال   ي عدالة توزيا   

 ي.الدعم المال

0 
إلةي  
0200 

32 
يوتيو 
0200 

4 () 

تطوية وتنفياذ ألياة لدراأاة خصاا م      2/00
 وإحتياجا  الطال  لالكلية.

    لراأة خصا م وإحتياجا  طاال
 الكلية.

   تتاااا ج مةاجفاااة الدراأاااة
ماان قباا  لانااة المةاجفااة  

 لالكلية.

0 
يوليو 
0200 

32 
أبتمبة 
0200 

4 () 
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  مشروعCIQAP.  اح الوحدات ذات الطابع اخلاص.(.متويل ذاتي )أرب  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  عليم والطالب باجلامعــــــــة.مشاركة مع قطاع الت  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ت 
خدما

طوير 
ت

ب 
م
ط
حية المقدمة ل

ص
عاية ال

الر

الكلية
 

إتشاااا عيااال  ماهااز  ل دمااة الحاااال     2/03
 الصحية الطار ة للطال .

     عياااااال  ماهاااااز  ل دماااااة الحااااااال
 الصحية الطار ة للطال .

   إتشااااا وتاهياااز وتشاااغي
 الفيال .

  عااااادل المتاااااةللين علاااااي
 الفيال .

    أراا الطال   ي خادما
 الفيال .

0  
يناية 
0203 

32 
يوتيو 
0203 

ي
ح
ص
ن ال

ل التذمي
اا
ي م

م  
ص
 
ة مت

خبي
 

23 () 

وضاا  خطااة للفحاام الطبااي الاادورً   2/02
 لطال  الكلية.

   خطة للفحم الطبي الدورً لطال
 الكلية.

 .0 وض  ومةاجفة ال طة 
يوليو 
0203 

32 
أبتمبة 
0203 

4 () 

وضاا  تظااام مناأااع للتااذمين الصااحي   2/01
 لطال  الكلية.

 لطال   تظام مناأع للتذمين الصحي
 الكلية.

 0 وض  ومةاجفة النظام 
أ تولة 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

4 () 

ب 
م
ط
ي ل
ألكاديم

شاد ا
إلر
ظام ل

شاء وتفعيل ن
إن

الكلية
 

إتشاا تظاام مال ام لإلرشاال اه االيمي      2/09
 لطال  الكلية.

      تظاااام لإلرشاااال اه ااااليمي لطاااال
 الكلية.

    وضاا  النظااام ومةاجفتاا
 وتطبيق .

 لنظام.أراا الطال   ي ا 

0 
يناية 
0202 

30 
مارس 
0202 

 
ال
ط
ن التفليم وال

شئو
  الكلية ل

أ.ل/ و ي
 

5 () 

 و قااً للكلياة   الدراأاية  ال طاة  مةاجفة 2/09
 .اليم  اه ادرشال لنظام

  تظاام للكلياة تاتال م و   لراأاية  خطاة 
 .اليم  اه ادرشال

   وض  ال طة ومةاجفتهاا
 وتطبيقها.

 .أراا الطال   ي ال طة 

0 
إلةي  
0202 

32 
يوتيو 
0202 

5 () 

 الطاال   وإعاالم  توعياة وضا  خطاة ل   2/02
 .اليم  اه ادرشال لنظام

 ادرشال لنظام الطال  وإعالم توعية 
 .اليم  اه

  تتاااااااا ج إأاااااااتطالا أراا
الطاااااااال   اااااااي مااااااادً  
ادأااااااتفال  ماااااان خطااااااة  

 التوعية.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

5 () 

 وتفياين  رختياومفايية د آليا وض   2/06
 يين.اليم اه ينالمةشد

  وتفيااين ختيااارومفااايية د آليااا 
 يين.اليم اه ينالمةشد

  وضاا  اهليااا  والمفااايية
 ومةاجفتها وتطبيقها.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

3 () 
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  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  باجلامعـــــــــة. مشاركة مع قطاع الدراسات العليا  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 الي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تطوير التعليم الع

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ضاء هيئة 
ع
ن أ
ت المهنة بي

مقيا
خ
ب وأ

ئ ادا
شر مباد

ن

ن 
س ومعاونيهم والعاملي

التدري
ب بالكلية

م
ط
وال

صياغة للي  هخالقيا  وألا  المهناة   2/02 
 وتوزيف  علي م تلف الفئا  لالكلية.

   للياااااا  هخالقيااااااا  وألا  المهنااااااة
 لالكلية.

  تقياايم المتااتهد ين لفاعليااة
 الدلي .

 . طباعة الدلي  وتوزيف 

0  
يناية 
0202 

30 
مارس 
0202 

حد 
ةية لو

ش
رل الب

ر  والموا
دلا

تم القيال  وا
س ق

ر ي
 

عتمال لالكلية
د
اول  وا

ن ال
ضما

 23 () 

وضااا  آلياااة لمتالفاااة ومةاقباااة تطبياااق  2/00
 أخالقيا  وألا  المهنة لالكلية.

    آليااااااة لمتالفااااااة ومةاقبااااااة تطبيااااااق
 أخالقيا  وألا  المهنة لالكلية.

   وضاا  اهليااة ومةاجفتهااا
 وتطبيقها.

 .تتا ج تطبيق اهلية 

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

4 () 

عقااد تاادوا  وتصااميم تشااةا  وتنفيااذ    2/00
لااااةامج تفقيفيااااة وتدريبيااااة هعضاااااا  
هيئااا  التاادريس والهيئااا  المفاوتااة    
والفاملين  ي ماال أخالقياا  وألا   

 المهنة.

  موال توعية ولةامج تفقيفية وتدريبية
  ي ماال أخالقيا  وألا  المهنة.

    عاادل الناادوا  والنشااةا
 والبةامج المنفذ .

  متاااتهد ة تقيااايم الفئاااا  ال
لفاعلياااة الباااةامج وماااوال  

 التوعية.

يناية  0
0200 

32 
يوتيو 
0200 

13 () 

تضاامين أخالقيااا  وآلا  المهنااة  اا     2/03
 البةامج الدراأية.

    لاااةامج لراأاااية تتضااامن أخالقياااا
 وآلا  المهنة.

    عااادل الباااةامج الدراأاااية
التاااااااي تااااااام تضاااااااامينها   
 أخالقيا  وألا  المهنة.

يناية  0
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

5 () 

ي 
عل
ب الكلية 

م
ط
جيع 

ش
ت

مبية 
ط
طة ال

ش
ألن
سة ا

ممار

ختلفة
الم

 

أياأة محدل  لتشاي  الطال  صياغة  2/02
 لالكلية. علي ممارأة اهتشطة

    أياأاااااا  تشاااااا  الطاااااال  علاااااي
 .ممارأة اهتشطة

   تتااااااا ج تقياااااايم الطااااااال
 للتياأا .

   متوأط الزيال   ي أعادال
الطااااااااااال  ممارأااااااااااي  

 اهتشطة.

0 
إلةي  
0200 

32 
يوتيو 
0200 

ن 
شئو

  الكلية ل
أ.ل/ و ي

 
ال
ط
التفليم وال

 

4 () 

الطاال    ومكا اذ   لتقادية  لاةامج وضا    2/01
 .ةـالطاللي اهتشطة    المتفوقين

 الطااال   ومكا ااذ  لتقاادية لااةامج
 .الطاللية اهتشطة    المتفوقين

   تتااااااا ج تقياااااايم الطااااااال
 للبةامج الموضوعة.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

 () 
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تنظااايم وتففيااا  إشاااةا  الطاااال   اااي    2/09
 لاان الكلية الم تلفة.

     تففيااا  إشاااةا  الطاااال   اااي لااااان
 الكلية الم تلفة.

  عاادل الطااال  المشااار ين
  ي لاان الكلية الم تلفة.

0 
يوليو 
0202 

32 
أبتمبة 
0202 

2 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

ب بالكلية
م
ط
توفير بيئة امنه لل

 

ريوها  دلار  للكااوار   أاايناوضاا   2/09
واهزما  والم اطة المتوقفة لالكلياة  

 .وصياغة خطط للتفام  مفها

    أااااااااايناريوها  دلار  للكاااااااااوار
واهزمااااااا  والم اااااااطة المتوقفااااااة 

 لالكلية.

   وجااااااااول أاااااااايناريوها
دلار  الكاااااااااااااااااااااااوار  

 واهزما  لالكلية.

0  
 يوليو

30 
 ليتمبة
  لالكلي 0202

ر
  والكوا

زما
ه
ر  ا

حد  إلا
ة و

مدي
ة

 13 () 

تااادريع المفنياااين علاااي أااايناريوها    2/02
وخطااااااط التفاماااااا  ماااااا  اهزمااااااا    

 والكوار  والم اطة المحتملة.

     وجاااااااول  اااااااوالر مدرلاااااااة علاااااااي
أااايناريوها  وخطاااط التفامااا  مااا    
اهزماااااا  والكاااااوار  والم ااااااطة   

 المحتملة.

  عاااااادل الماااااادرلين علااااااي
أااااااااااااااااايناريوها  إلار  

 اهزما  والكوار .

0 
 إلةي 
0202 

32 
 مبةأبت

0202 
6 () 

وض  خطة لتففي  وتنشيط لور وحد   2/06
 اهزما  والكوار  لالكلية.

   وحااااااااد   فالااااااااة دلار  اهزمااااااااا
 والكوار  لالكلية.

 لور وحااااد   تتااااا ج تقياااايم
اهزماااااااا  والكاااااااوار   

 لالكلية.

يناية  0
0202 

32 
يوتيو 
0202 

4 () 

الوأااااا   المتاحااااة   إأااااتكمال تااااو ية   2/32
  والكااااوار  للتفاماااا  ماااا  اهزمااااا  

 .لالكلية

  وأااا   التفاماا  ماا  اهزمااا    تااو ة
 .والكوار  لالكلية

      تقياايم ماادً تااو ة وأااا
التفاماااا  ماااا  اهزمااااا    

 والكوار  لالكلية.

0 
أ تولة 
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

33 () 

عقاااد ألتااالة مااان النااادوا  وتصاااميم   30/ 2
تشاااةا  ومطوياااا  للتوعياااة ل طاااط   

 لة.الطوارا لمواجهة الم اطة المحتم

   وجاااااول وعاااااي ل طاااااط الطاااااوارا
 لمواجهة الم اطة المحتملة.

    عاادل الناادوا  والنشااةا
 والمطويا  المنتاة.

  تقيااااايم متاااااتوى الاااااوعي
 لالكلية.

0  
 يناية
0200 

32 
يوتيو 
0200 

13 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  امعـــــــــة.مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجل  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي 
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 .تنمية املوارد البشرية للكلية من خالل تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريني والعاملني :الغاية التاسعة

املسئولية عن  ة التنفيذفرت مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 إلي من باأللف جنيه

تأهيل 
ت 
القيادا

ألكاديمية 
ا

ي 
إلدارية ف

وا

الكلية
 وتنميااة للتادريع  خطااةوضا  وتنفيااذ   6/0 

 اليمياة  اه للقياالا   ادلارياة  المهاارا  
وادلاريااة لالكليااة إأااتنالًا لإلحتياجااا    

 الففلية لهم.

 المهااارا  وتنميااة خطااة للتاادريع 
 اليميااااة اه للقيااااالا  ادلاريااااة
 وادلارية.

  لقياااااالا امشاااااار ة 
وادلارياااااااة  اليمياااااااة اه

لالكلياااااااة  اااااااي تحدياااااااد   
 إحتياجاتهم التدريبية.

0 
إلةي  
0202 

32 
يوتيو 
0202 

حد  
ة و

مدي

ع 
ري
التد

لالكلية
 

4 () 
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للقيالا  تنفيذ لةامج تدريبية مت صصة  6/0
 . ي القيال الكلية ل اه اليمية وادلارية

    للقياااااالا   تنفياااااذ لاااااةامج تدريبياااااة
  ي القيال . اه اليمية وادلارية

    عااادل الباااةامج التدريبياااة
 المنفذ .

  تقياايم القيااالا  اه اليميااة
لكفاا  الباةامج   وادلارية
  التدريبية.

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

13 () 

تنفياااذ لاااةامج تدريبياااة مت صصاااة  اااي    6/3
يا الحديفة  اي ادلار  وطاةق   التكنولوج

 ادلار  الحديفة.

     تنفيذ لةامج تدريبياة  اي التكنولوجياا
 الحديفة  ي ادلار  وطةق ادلار .

    عااادل الباااةامج التدريبياااة
 المنفذ .

  تقياايم القيااالا  اه اليميااة
لكفاا  الباةامج   وادلارية
 التدريبية.

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

13 () 

تنفيااااذ ال طااااة التدريبيااااة   لراأااااة أؤااااة  6/2
للقيااااالا  اه اليميااااة وادلاريااااة علااااي 
مفاااااااادال  ألاا وإتااااااااااز القيااااااااالا    

 اه اليمية وادلارية لالكلية.

   أؤااااة التاااادريع علااااي مفاااادال  ألاا
وإتااااااااااز القيااااااااالا  اه اليميااااااااة   

 وادلارية.

   تتااا ج تقياايم أؤااة التاادريع
مفاااااادال  ألاا وإتااااااااز  
القيااااااااالا  اه اليميااااااااة  

 وادلارية.

0 
يناية 
0203 

30 
مارس 
0203 

5 () 

 وتنمياة  تادريع  خطاة مةاجفة وتحديث  6/1
 اليمياة  اه للقياالا   ادلارياة  المهاارا  

 وادلارية لالكلية.

     لااااةامج تدريبياااااة تلبااااي إحتياجاااااا
القيااااالا  والتطااااورا   ااااي ماااااال   

 ادلار .

     مشااااااااااار ة القيااااااااااالا
اه اليميااة وادلاريااة  ااي 
 مةاجفة وتحديث ال طة،

0 
ولة أ ت

 )أنويًا(

30 
ليتمبة 
 )أنويًا(

15 () 

 
  مشروعCIQAP.  .).أرباح الوحدات ذات الطابع اخلاص( متويل ذاتي  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 ــة.موازنة الكليـــــ  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  .مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــــــة  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.

 
 
 
 

 

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

 إلي من
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س ومعاونيهم
ضاء الهيئة التدري

ع
ت أ
طوير أداء وقدرا

ت
 

تنفيذ ال طة التدريبية التي تام تصاميمها    6/9
إأاااااتنالًا دحتياجاااااا  أعضااااااا هيئاااااة    

 التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

    تنفيااذ ال طااة التدريبيااة هعضاااا هيئااة
 ومفاوتيهم لالكلية. التدريس

  عااااااادل المشاااااااار ين  اااااااي
 البةامج التدريبية.

   تقيااااااايم  فااااااااا  الباااااااةامج
 التدريبية.

0 
يوليو 
0202 

32  
يوتيو 
0200 

ع لالكلية
ري
حد  التد

ة و
مدي

 

13 () 

لراأة أؤاة تنفياذ ال طاة التدريبياة علاي       6/9
مفاااادال  ألاا وإتااااااز أعضاااااا هيئااااة  

 التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

 يع علي مفدال  ألاا وإتااز أؤة التدر
 أعضاا هيئة التدريس ومفاوتيهم.

   تتاااا ج تقيااايم أؤاااة التااادريع
مفاااااااادال  ألاا وإتااااااااااز  
أعضااااااا هيئاااااة التااااادريس 

 ومفاوتيهم.

0 
أ تولة 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

4 () 

أعضااا   تادريع  خطاة مةاجفة وتحديث  6/2
  هيئة التدريس ومفاوتيهم لالكلية.

 ياجا  أعضااا  لةامج تدريبية تلبي إحت
هيئة التادريس ومفااوتيهم والتطاورا     

  ي الماال.

   مشاااااار ة أعضااااااا هيئاااااة
التاااادريس ومفاااااوتيهم  ااااي 
 مةاجفة وتحديث ال طة،

0 
أ تولة 
 )أنويًا(

30 
ليتمبة 
 )أنويًا(

53 () 

 أعضااااااااا هيئاااااااة التااااااادريسدريع تااااااا 6/6
الكلية عل  تمااذ  التادريس   ومفاوتيهم ل

تكشااف  المتمة ز  حول الطالع أو االأ
أو المشكلة أو التفلم الذاتي أو التفااوتي  

 .أو الحوار  والنقاش

    أعضااااااا هيئاااااة تااااادريس ومفااااااوتين
 مدرلين علي أأاليع التدريس الحديفة. 

 .عدل المتدرلين 
    تقيااااايم المتااااادرلين لكفااااااا

 البةامج التدريبية.
   تتاااااااااا ج إأاااااااااتطالا أراا

الطاااااااال   اااااااي أأااااااااليع 
 التدريس.

0 
يناية 
0203 

30 
 ليتمبة
0203 

23 () 

تاااااادريع أعضاااااااا هيئااااااة التاااااادريس  6/02
مهاااار  إلار  ومفااااوتيهم لالكلياااة علاااي  

تحفياااز الطلباااة علااا  التادياااد  و الصاااف
 .وادلداا

    أعضااااااا هيئاااااة تااااادريس ومفااااااوتين
تحفياااز و إلار  الصااافمااادرلين علاااي  

 . الطلبة عل  التاديد وادلداا

 .عدل المتدرلين 
    تقيااااايم المتااااادرلين لكفااااااا

 ة.البةامج التدريبي
   تتاااااااااا ج إأاااااااااتطالا أراا

 الطال .

0 
يناية 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

23 () 

تشاااااااي  أعضاااااااا هيئااااااة التاااااادريس  6/00
علااااا  ممارأاااااة الطاااااةق  ومفااااااوتيهم 

الحديفاااة وإجاااةاا التغيياااة الالزماااة  اااي 
لمااا ياانفكس   أأاااليع التاادريس المتبفااة   

 علي تطوية قدرا  ومهارا  الطال .

   ومفاااااوتيهم أعضاااااا هيئااااة التاااادريس
الطااااااةق الحديفااااااة  ااااااي   رأااااااون يما

 .التدريس

    عاادل أعضاااا الهيئااة الااذين
يمارأااون الطااةق الحديفااة   

  ي التدريس.
   تتاااااااااا ج إأاااااااااتطالا أراا

الطااااااال   ااااااي ممارأااااااة  
أعضااااااا الهيئاااااة للطاااااةق  

 الحديفة  ي التدريس.

0 
يوليو 
0203 

30 
ليتمبة 
0203 

5 () 

 
  مشروعCIQAP.  اص.(.متويل ذاتي )أرباح الوحدات ذات الطابع اخل  .مشاركة مع قطاع الدراسات العليا باجلامعـــــــــة  .)متويل ذاتي من مصادر أخري )مشروعات حبثية/ جهات ممولـــــــــــــــة ... اخل 

 .موازنة الكليـــــــة  .مشاركة مع قطاع خدمة اجملتمع باجلامعـــــــــة  ــــة.مشاركة مع قطاع التعليم والطالب باجلامعــــ  
 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي باجمللس األعلي للجامعــــــــــــــــــــات.
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 مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
املسئولية عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ

 التكلفة التقريبية

 إلي من باأللف جنيه

إلداري
ن وا

ت العاملي
طوير أداء وقدرا

ت
ن بالكلية

ي
 

تنفياااااذ ال طاااااة التدريبياااااة التاااااي تااااام    6/00

تصميمها إأتنالًا دحتياجا  الفااملين  

 وادلاريين لالكلية.

   تنفيااااذ ال طاااااة التدريبياااااة للفااااااملين

 وادلاريين لالكلية.

    عااااادل المشاااااار ين  اااااي

 البةامج التدريبية.

  تقياااااايم  فاااااااا  البااااااةامج

 التدريبية.

يناية  0

0202 

30 

ليتمبة 

0202 

حد
ة و

مدي
ع لالكلية

ري
  التد

 

13 () 

لراأة أؤة تنفيذ ال طة التدريبية علاي   6/03

مفااااااادال  ألاا وإتاااااااااز الفااااااااملين 

 وادلاريين لالكلية.

   أؤااااة التاااادريع علااااي مفاااادال  ألاا

 وإتااز الفاملين وادلاريين لالكلية.

   تتااا ج تقياايم أؤااة التاادريع

مفاااااادال  ألاا وإتااااااااز  

الفااااااااملين وادلارياااااااين  

 لالكلية.

0 

اية ين

0200 

30 

مارس 

0200 

4 () 

 تااادريع خطاااةمةاجفاااة وتحاااديث  6/02

  الفاملين وادلاريين لالكلية.

     لااااةامج تدريبياااااة تلبااااي إحتياجاااااا

الفاملين وادلاريين والتطاورا   اي   

 الماال.

   مشااااااااااار ة الفااااااااااااملين

وادلاريااين  ااي مةاجفااة   

 وتحديث ال طة،

0 

أ تولة 

 )أنويًا(

30 

ليتمبة 

 )أنويًا(

15 () 
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ئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدرسات العليا زيادة معدالت نقل وإستخدام  التكنولوجيا الناجتة من البحوث األساسية والتطبيقية ألعضاء هي :الغاية العاشرة
 .بالكلية لدعم التنمية اإلقتصادية، والتصدي للقضايا اليت تواجه سكان احملافظة

املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

 إلي من

تفعيل وت
جتمع وتنمية البيئة 

خدمة الم
طة الكلية ل

خ
نفي  

طة
حي
الم

 

الكليااة ل دمااة الماتمااا     خطااة تنفيااذ   02/0
 وتنمية البيئـــة المحيطة.

 ل دمة الماتم  وتنمية البيئــاـة   خطة
 المحيطة.

   ًإأااااااااااااااااااااااااااتطالا رأ
المتااااتهد ين لتقياااايم اؤااااة  

 اهتشطة المنفذ .
   ماااادً التقاااادم  ااااي تنفيااااذ

 ال طة.

يناية  0
0202 

30 
مبة ليت

0202 

اتم  وتنمية البيئة
خدمة الم

ن 
شئو

  الكلية ل
و ي

 

333  
(75( )75 )
(75( )91) 

إشةا  طال  الكلية  ي تقديم خادما    02/0
 للماتم  وتنمية البيئة. 

      طااال  يشااة ون  ااي تقااديم خاادما
 للماتم  وتنمية البيئة.

  عاادل الطااال  المشااار ين
 اااااااي تقاااااااديم خااااااادما    

 للماتم  وتنمية البيئة.

يناية  0
0202 

30 
ليتمبة 
0202 

15 () 

الكلياة ل دماة الماتما      خطاة تقييم اؤة  02/3
وتنمياااااااة البيئاااااااة المحيطاااااااة علاااااااي  

 المتتهد ين.

  الكليااة ل دمااة الماتماا     خطااةاؤااة
وتنميااااااة البيئااااااة المحيطااااااة علااااااي    

 المتتهد ين.

   ًإأااااااااااااااااااااااااااتطالا رأ
المتااااتهد ين لتقياااايم اؤااااة  

الكليااااة ل دمااااة  خطااااة
 .الماتم  وتنمية البيئة

0 
أ تولة 
 )أنويًا(

30 
ليتمبة 
 )أنويًا(

15 () 

مةاجفة وتحاديث خطاة الكلياة ل دماة      02/2
 الماتم  وتنمية البيئة المحيطة.

     خطة محدؤة ل دماة الماتما  وتنمياة
 البيئة المحيطة.

    مشااار ة المتااتفيدين  ااي
 تحديث ال طة. 

0 
أ تولة 
 )أنويًا(

30 
ليتمبة 
 )أنويًا(

15 () 

رفع وتنمية و
ضاء هيئة 

ع
ي أ
ع

ن 
س ومعاونيهم والعاملي

التدري
جتمع وتنمية 

خدمة الم
ب ب
م
ط
وال

البيئة
 

تصميم وت طيط حملة إعالمية لتوعية  02/1
أعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااااوتيهم    
والفاااملين والطااال  ل دمااة الماتماا    

 .وتنمية البيئة

    أعضااااا هيئاااة التااادريس ومفااااوتين
وعااااملين وطاااال  علاااي وعاااي تاااام  

 .تم  وتنمية البيئةل دمة الما

    عااااادل المشاااااار ين  اااااي
 الحملة ادعالمية.

  تقياايم ماادً ادأااتفال  ماان
 أتشطة الحملة.

0 
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0200 

13 () 

تقياااايم أؤااااة حملاااااة التوعيااااة ل دماااااة     02/9
 الماتم  وتنمية البيئة.  

      أؤااة حملااة التوعيااة ل دمااة الماتماا
 وتنمية البيئة.  

    لراأااة لمتااتويا  وعااي
عضااااا هيئاااة التااادريس   أ

ومفاااااااااوتين وعاااااااااملين  
وطااال  علااي وعااي تااام   
ل دماااة الماتمااا  وتنمياااة  

  .البيئة

0 
يناية 
0203 

30 
مارس 
0203 

5 () 
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املسئولية عن  فرتة التنفيذ مؤشرات النجاح املخرجات/ العائد األنشطة اهلدف احملدد
 التنفيذ

 التكلفة التقريبية
 باأللف جنيه

خدام  إلي من
ست
ت نقل وإ

ال
زيادة معد

ن 
جيا المتولدة م

التكنولو
ي بالكلية

ث العلم
ح
طة الب

ش
أن

 

تصاااااااميم قاعاااااااد  لياتاااااااا  لاااااااذتواا   02/9
ا المتاحاااااااااة لالكلياااااااااة  التكنولوجيااااااااا

 والمتتهد ين لها  ي    ماال.

  قاعاااااد  لياتاااااا  لاااااذتواا التكنولوجياااااا
المتاحااة لالكليااة والمتااتهد ين لهااا  ااي    

    ماال.

   تصاااااميم وتشاااااغي  قاعاااااد
 البياتا .

  ًتقياااايم المتاااات دمين لمااااد
  فاا  قاعد  البياتا .

0 
يناية 
0203 

30 
مارس 
0203 

شالية 
ر
د
  ا

 دما
ز ال

ة 
م

رية 
شا
أت
د
وا

عية 
را
ز
لالكليةال
 5 () 

عقااااد إتفاقااااا  تفاااااون وتنتاااايق ماااا     02/2
الاهااا  التنفيذيااة المتاائولة عاان تقاا    
التكنولوجيا لالمحا ظة  ي مااال تقا    

 وإأت دام التكنولوجيا.

       إتفاقااا  تفاااون وتنتاايق ماا  الاهااا
 المتئولة عن تق  التكنولوجيا.

 .عدل ادتفاقا  الموقفة 
 .مااال  التنتيق والتفاون 

0 
إلةي  
0203 

32 
يوتيو 
0203 

4 () 

طة 
ش
ن أن

جيا المتولدة م
خدام التكنولو

ست
ت نقل وإ

ال
زيادة معد

ي بالكلية
ث العلم

ح
الب

 

إصاادار مالااة لوريااة "أخبااار البحااث     02/6
الفلماااااي لالكلياااااة" تتنااااااول أحاااااد    
التكنولوجياااا  الناتااااة مااان أتشاااطة   
البحااث الفلمااي لالكليااة تااوزا مااتااًا   

 علي المتتهد ين.

 ة لوريااة "أخبااار البحااث الفلمااي     مالاا
 لالكلية".

 .عدل النت  الموزعة 
     تقياااايم اؤااااة المالااااة علااااي

تموياااااا  البحااااااث الفلمااااااي 
 لالكلية. 

0  
يناية 
0200 

30 
ليتمبة 
0202 

 
حو
  الفليا والب

أا
را
ن الد

شئو
  الكلية ل

و ي
 

53 () 

تشااااااي  أعضااااااا هيئاااااة التااااادريس   02/02
ومفاوتيهم علي تشة إتتاجهم البحفاي  

 ال  عالمية مفهةأة. ي ما

    أعضااااااا هيئاااااة تااااادريس ومفااااااوتين
ينشااةون إتتاااجهم البحفااي  ااي ماااال   

 عالمية مفهةأة.

  أعضاا هيئة التادريس  عدل
ومفااااااوتيهم الاااااذين قااااااموا  
لنشااة إتتاااجهم البحفااي  ااي   
 ماال  عالمية مفهةأة.

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

5 () 

تشااااااي  أعضااااااا هيئاااااة التااااادريس   02/00
علاااي تشاااة لحاااوؤهم مااان  ومفااااوتيهم

خااااااااااالل الماااااااااا تمةا  الدوليااااااااااة  
 المت صصة. 

    أعضااااااا هيئاااااة تااااادريس ومفااااااوتين
ينشااةون إتتاااجهم البحفااي لااالم تمةا   

 الدولية.

  أعضاا هيئة التادريس  عدل
ومفااااااوتيهم الاااااذين قااااااموا  
لنشااة إتتاااجهم البحفااي  ااي   
ماااااااااااااا تمةا  لوليااااااااااااااة  

 مت صصة.

0 
يناية 
0200 

30 
مارس 
0200 

5 () 

يم اهؤااااة ادقتصااااالً والبيئااااي   تقياااا 02/00
دأااات دام التكنولوجياااا الناتااااة مااان   
أتشااطة البحااث الفلمااي لالكليااة علااي    

 المتتهد ين.

    تكنولوجيا مادية إقتصاليًا وأمناة ليئياًا
لناتاااااة ماااان أتشااااطة البحااااث الفلمااااي 

 لالكلية.

  تتاااااا ج تقيااااايم المتاااااتهد ين
لألؤااة ادقتصااالً والبيئااي   
دأاااااااات دام التكنولوجيااااااااا 

ن أتشااطة البحااث الناتاااة ماا
 .الفلمي لالكلية

0 
يوليو 
0200 

32 
أبتمبة 
0200 

5 () 
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